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ΚΡΙΟΣ
ΑΝΤΡΑΣ ΚΡΙΟΣ http://www.myself.gr/files/Image/zodia/resized/tauros(1)_120_120.gif
Όταν ο άντρας Κριός αγαπήσει γίνεται επιθετικός, αυταρχικός, ενεργητικός και ανήσυχος. Οι
άντρες Κριοί είναι επινοητικοί και δυναμικοί. Εντούτοις κάποιοι δεν μπορούν ποτέ να είναι σίγουροι
για το τι θα κάνουν έπειτα.
Συνήθως τους άντρες Κριούς τους χαρακτηρίζουν ως δυναμίτες στο κρεβάτι λόγω των τα υψηλών
επιπέδων ενέργειας και ενθουσιασμού τους.
Ένας άντρας Κριός ψάχνει αυθόρμητους και επινοητικούς συντρόφους που μπορούν να κρατήσουν
το ενδιαφέρον του και έναν γρήγορο ρυθμό ζωής. Αρκετές φορές μπορεί να είναι ένας
ψευτοπαλληκαράς στο κρεβάτι αλλά αναμένει πάντα την πλήρη πίστη από το σύντροφό του.
Κερδίστε τον Άντρα Κριό!
Ο άντρας Κριός θέλει πάντα να έχει τον πρώτο λόγω στον έρωτα! Αφήστε τον να κερδίσει την
αγάπη σας. Εάν είστε έξυπνη , πρωτότυπη και έχετε ενδιαφέρουσα προσωπικότητα , θα είστε η
γυναίκα της ζωή του. Να είστε ειλικρινής μαζί του και να του δείξετε ενδιαφέρον και στοργή.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΡΙΟΣ
Τις γυναίκες Kριούς τις βλέπουν συνήθως αντιπαθητικές λόγω της ακραίας ανεξαρτησίας τους.
Στην πραγματικότητα είναι πολύ αληθινές σαν χαρακτήρες και φαίνονται έτσι στα μάτια των
άλλων. Είναι αυταρχικές, ενεργητικές και μόλις ξυπνήσουν είναι σεξουαλικά επιθετικές. Οι γυναίκες
Κριοί είναι εύθυμες, άφοβες στο κρεβάτι.
Επιθυμούν να χρησιμοποιούν το σώμα τους και να είναι αρκετά αθλητικές και μέσα και έξω από το
σεξουαλικό χώρο. Δέχονται την αγάπη ως μια από τις μικρές απολαύσεις της ζωής. Δεν έχουν
κανένα πρόβλημα να προσελκύσουν άτομα επειδή πάντα κάνουν την πρώτη κίνηση.
Κερδίστε την γυναίκα Κριό
Οι γυναίκες Κριοί προτιμούν τους αθλητικούς άντρες που εκπέμπουν δύναμη και ενέργεια. Εάν είστε
παράλληλα και σταθερός χαρακτήρας με πρωτότυπες ιδέες τότε είσαστε ο άντρας της ζωής της.
Φροντίστε την , προστατεύστε την και δείξτε της τρυφερότητα. Θα σας είναι απόλυτα πιστή εάν
την αγαπήσετε με όλη σας τη ψυχή.
ΚΡΙΟΣ & ΚΡΙΟΣ Εμπάθεια - προβλήματα.
ΚΡΙΟΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Με αμοιβαίο συμβιβασμό μπορεί να λειτουργήσει.
ΚΡΙΟΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Θαυμάσια συμμαχία.
ΚΡΙΟΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Φτωχός συνδυασμός ,για μια μέρα μόνο.
ΚΡΙΟΣ & ΛΕΩΝ: Καλή σχέση.
ΚΡΙΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Καλύτερα ο κριός μόνος.
ΚΡΙΟΣ & ΖΥΓΟΣ: Αν και τα αντίθετα έλκονται, το δέσιμο δεν είναι πιθανό.
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ΚΡΙΟΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτή η ένωση είναι καυτή.
ΚΡΙΟΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Συναρπαστική και τολμηρή ένωση.
ΚΡΙΟΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μη πιθανό δέσιμο λόγω των οικονομικών διαφωνιών.
ΚΡΙΟΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Συναρπαστικός δεσμός
ΚΡΙΟΣ & ΙΧΘΥΣ: Σεξουαλικά αυτός ο συνδυασμός κακός.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 21:38
_____________________________________

ΤΑΥΡΟΣ
http://www.coolimagebank.gr/greek/zwdia/zodia_photos/Taurus.jpg
ΑΝΤΡΑΣ ΤΑΥΡΟΣ
Επιθυμείτε να απολαύσετε το πάθος σας μέσα στην άνεση. Η χαλαρή μουσική, ο χαμηλός φωτισμός
και ένα καλό ποτό είναι το ιδανικό για εσάς. Απαιτείτε την ποιότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής
σας συμπεριλαμβανομένων των γυναικών σας. Δεν συμπαθείτε έναν σύντροφο που δεν θα σας
υποστηρίξει.
Είστε απομονωμένοι, γήινοι, ρωμαλέοι και αισθησιακοί, ειδήμονες στο φαγητό , το ποτό και στις
γυναίκες. Θέλετε να αναλαμβάνετε τα έξοδα όταν βγαίνετε ραντεβού. Είστε ισχυροί, κτητικοί,
έντονα συναισθηματικοί και ιδιαίτερα σεξουαλικοί.
Κερδίστε τον άντρα Ταύρο
Οι άντρες Ταύροι δεν αρέσκονται στο να παίρνουν βιαστικές αποφάσεις. Χρειάζονται τον χρόνο
τους για να καταλάβουν εάν πραγματικά είναι ερωτευμένοι ή εάν θέλουν να δημιουργήσουν μια
μακροχρόνια σχέση με την γυναίκα που έχουν στο πλευρό τους. Θα κερδίσετε την καρδιά τους αν
πρώτα κερδίσετε τη φιλία τους. Λατρεύουν το καλό φαγητό και τις ήρεμες βραδιές στο σπίτι.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΑΥΡΟΣ
Είστε ενστικτωδώς πεπειραμένες στην τέχνη της αποπλάνησης. Αγαπάτε τα όμορφα
μικροπράγματα και τους στολισμούς και θα χαρείτε οποιαδήποτε ποιοτικό δώρο που θα σας κάνει
το ταίρι σας. Ξέρετε ακριβώς τι θέλετε και θα γίνετε αρκετά επίμονες και ίσως πιεστικές εάν δεν
τον πάρετε. Όσο το ταίρι σας ικανοποιεί τις ανάγκες σας και σας προσφέρει τρυφερότητα και
αγάπη θα είστε στοργικές και πρόθυμες να του δώσετε οτιδήποτε θέλει. Ψάχνετε έναν εραστή που
είναι ειλικρινής, ευγνώμων και πεπειραμένος. Εάν ο επιλεγμένος σύντροφο σας κινείται μέσα στα
πρότυπά σας, θα είστε μια πιστή, αφοσιωμένη και άριστη σύντροφος στο κρεβάτι.
Κερδίστε τη γυναίκα Ταύρο
Οι γυναίκες Ταύροι θέλουν υπομονή και αποφασιστικότητα από την πλευρά σας! Είναι ζηλιάρες
,εντυπωσιακές και λατρεύουν να σαγηνεύουν τους άντρες. Για να κερδίσετε την καρδιά τους δώστε
μεγάλη σημασία στην εμφάνιση σας αλλά και στους τρόπους σας. Αν τους φωνάζετε , θα τις
χάσετε!
ΤΑΥΡΟΣ & ΚΡΙΟΣ: Καλή έως καυτή σχέση.
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ΤΑΥΡΟΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Κάθονται στον καναπέ βλέπουν τηλεόραση και τρώνε πατατάκια. Βαρετή
σχέση...
ΤΑΥΡΟΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Δύσκολος συνδυασμός.
ΤΑΥΡΟΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καλή συνεργασία. Θα ενισχύσει ο ένας τον άλλο.
ΤΑΥΡΟΣ & ΛΕΩΝ: Αυτή η σύνδεση στηρίζεται στην εξαπάτηση.
ΤΑΥΡΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Προβλήματα στην κρεβατοκάμαρα!
ΤΑΥΡΟΣ & ΖΥΓΟΣ: Ο συμβιβασμός είναι αναγκαίος εάν θέλετε αυτή η σχέση να λειτουργήσει.
ΤΑΥΡΟΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Έλξη πολικότητας, σεξουαλικά δυναμική.
ΤΑΥΡΟΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Καλύτερα φίλοι!
ΤΑΥΡΟΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ: Εργασιομανία και από τις δύο πλευρές – δύσκολος συνδυασμός.
ΤΑΥΡΟΣ &ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Διαφορετικές απόψεις για την ζωή. Δύσκολος συνδυασμός.
ΤΑΥΡΟΣ & ΙΧΘΥΣ: Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να λειτουργήσει μόνο με συμβιβασμό.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 21:41
_____________________________________

ΔΙΔΥΜΟΣ
http://www.rethimno.gr/el/entertainment/_images/zwdia/didimos.gif
ΑΝΤΡΑΣ ΔΙΔΥΜΟΣ
Όταν έρχεται η ώρα να ερωτευτεί ένας Δίδυμος είναι πάντα σε κίνηση! Δεν ανέχεται τα
προγράμματα και τη ρουτίνα σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του. Είναι ήρεμος και καλός ομιλητής
και μπορεί συνήθως να γοητεύσει οποιοδήποτε θηλυκό τον ενδιαφέρει μέσω της επικοινωνίας και
μόνο. Η νεανική φύση του είναι εξαιρετικά ελκυστική στις περισσότερες γυναίκες. Η προσέγγιση της
αγάπης, της διασκέδασής ,της ζωή, του πάθους του για την ψυχαγωγία και η σταθερή αναζήτησή
νέων εμπειριών συμβάλλουν σημαντικά στη γοητεία τους. Έχουν μια μεγάλη περιέργεια για τις
γυναίκες και θα ακολουθήσουν κάποια που τους ενδιαφέρει μέχρι να την κερδίσουν. Από την άλλη
κουράζονται εύκολα και αναζητήσουν νέα ενδιαφέροντα.
Κερδίστε τον άντρα Δίδυμο
Οι άντρες Δίδυμοι θέλουν να είναι ελεύθεροι και σιχαίνονται την οποιαδήποτε ρουτίνα ή την
στασιμότητα. Η γυναίκα που θα κερδίσει την καρδιά τους είναι αυτοί που θα κατανοήσει αυτές τις
ανάγκες τους ενώ παράλληλα θα διατηρήσει το σεξουαλικό τους ενδιαφέρον στο αποκορύφωμα.
Λατρεύουν τις έξυπνες και εφευρετικές γυναίκες!
ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΔΥΜΟΣ
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Είστε μια απόλαυση : πνευματώδης, γοητευτική και προκλητική. Είστε φιλική και σας είναι εύκολο
να πλησιάσετε τους άντρες. Δύσκολα είστε πρόθυμες για μια μακροπρόθεσμη σχέση. Η ερωτική σας
συμπεριφορά είναι πολύπλοκη. Μπορείτε να αλλάξετε συμπεριφορά απότομα και η εμπαθής πλευρά
σας μπορεί να σας μετατρέψει απότομα σε απόμακρο άτομο. Απαιτείτε τη διανοητική συμβατότητα
προκειμένου να ανοιχτείτε και είναι απίθανο να αφήσετε κάποιον να χορέψει με το σώμα σας εάν
δεν μπορέσει πρώτα να χορέψει με το μυαλό σας. Προσπαθείτε πάντα να βελτιώνετε τα πράγματα,
ακόμη και τον εραστής σας. Η αλλαγή είναι ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου ζωής σας. Έχετε ανάγκη
για συναισθηματική ευημερία.
Κερδίστε τη γυναίκα Δίδυμο
Οι γυναίκες Δίδυμοι είναι αθλητικές , έξυπνες , δυναμικές και πολύ ευχάριστες! Λατρεύουν όλες τις
καινούργιες ιδέες και προτάσεις. Ο ιδανικός άντρας γι αυτές είναι ο άντρας που θα εκτιμήσει την
ανάγκη τους για ελευθερία και που θα τις ακολουθήσει σε όλα τα παράτολμα βήματα τους. Εάν την
περιορίσετε , θα φύγει!
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΚΡΙΟΣ: Υπάρχει μια τάση εξαναγκασμού σε αυτή την σχέση.
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Κακή σχέση για τον Ταύρο.
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Δύσκολη σχέση εκτός αν συναντηθείτε σε μεγάλη ηλικία.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Έχετε διαφορετικά ενδιαφέροντα.
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΛΕΩΝ: Εσείς οι δύο αλληλοσυμπληρώνεστε!
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Δεν θεωρείται ιδανική σχέση.
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΖΥΓΟΣ: Μαγνητική ένωση με μικρή διάρκεια.
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι ζηλότυπες τάσεις του Σκορπιού δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα.
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Καταπληκτική σχέση, εάν τα καταφέρετε να βρείτε το χρόνο ο ένας για τον
άλλον .
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Έχετε διαφορετικές προτεραιότητες στην αγάπη και στη ζωή.
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η έξοχη συμμαχία.
ΔΙΔΥΜΟΣ & ΙΧΘΥΣ: Η αβεβαιότητα καταστρέφει αυτήν την σχέση.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 21:44
_____________________________________

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
http://www.myself.gr/files/Image/zodia/resized/karkinos_120_120.gif
ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Είστε επιρρεπής στην αφηρημάδα! Βλέπετε τον ρόλο σας στη σχέση με ιδεαλισμό. Αγαπάτε τις
όμορφες γυναίκες και αναζητάτε την αγάπη της ζωής σας η οποία θα πρέπει απαραίτητα να είναι
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και δεινός συνομιλητής.
Είστε κτητικοί και μόλις ερωτευτείτε αναμένετε πολλά από τη σύντροφό σας. Προσκολλάστε σε
αναμνήσεις, στους παλαιούς φίλους και στις συνήθειές σας και αντιστέκεστε σε οποιαδήποτε
μορφή αλλαγής. Είστε γενικά τυχεροί στην αγάπη και προσελκύετε συνήθως τις όμορφες, έξυπνες
γυναίκες.
Κερδίστε τον άντρα Καρκίνο
Οι άντρες Καρκίνοι είναι λογικοί αλλά παράλληλα είναι ρομαντικοί και υπερπροστατευτικοί. Μπορεί
να σας κουράσουν με τα καπρίτσια τους και με τις συνεχείς αλλαγές της συμπεριφοράς τους. Για
να κερδίσετε την καρδιά τους θα πρέπει να τους φέρεστε όπως θα φερόσασταν σε ένα παιδάκι : με
γλύκα και τρυφερότητα. Λατρεύουν επίσης το σεξ που συνδυάζεται με νερό και τα πολυτελή δείπνα
υπό το φως των κεριών! Για να μείνουν μαζί σας δεν πρέπει να τους φέρνετε συχνά αντιρρήσεις!
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πρέπει να σας αντιμετωπίζουν με αγάπη και προσοχή. Ένα υπερβολικά επιθετικό άτομο θα σας
απομάκρυνε. Είστε ο τύπος της γυναίκας που θα θυσίαζε τα πάντα για την οικογένειά της. Σας
αρέσει να αγκαλιάζετε και να αγκαλιάζεστε και δεν μπορείτε να είστε ευτυχισμένη με κάποιο άτομο
που δεν ενδιαφέρεται για τη συμβολή του στην οικογένεια.
Κερδίστε τη γυναίκα Καρκίνο
Οι γυναίκες Καρκίνοι είναι ονειροπόλες , αισθησιακές , όμορφες και εκλεπτυσμένες. Απεχθάνονται
οποιαδήποτε σχέση η οποία θα αφαιρέσει τον ρομαντισμό και το
όνειρο από την ζωή τους. Λατρεύουν τα παιδιά και συνήθως είναι υπέροχες στο ρόλο της μητέρας.
Θέλουν πολλή αγάπη , υπερβολική προσοχή και σημασία αλλά είναι δύσκολο να τις κατακτήσετε!
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΚΡΙΟΣ: Κακός συνδυασμός. Η καυτή ιδιοσυγκρασία του Κριού είναι καταστρεπτική για
τον Καρκίνο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Υποφερτή σχέση.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Ο ευμετάβλητος Καρκίνος αγαπώντας ένα Δίδυμο θα τον κάνει
δυστυχισμένο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μαζί είστε πάρα πολύ αρνητικοί! Δύσκολη σχέση.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΛΕΩΝ : Τα Λιοντάρια πρέπει να είναι το κέντρο της προσοχής και αυτό δεν αρέσει
στον Καρκίνο.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Έχετε την ίδια τάση προς την ασφάλεια.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΖΥΓΟΣ: Αμφιταλαντευόμενη διάθεση.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ικανοποίησης και αγάπης.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Τοξότης είναι πολύ ριψοκίνδυνος κάτι που είναι εντελώς αντίθετο με την
φιλοσοφία του Καρκίνου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Καλή χημεία, αλλά η έλλειψη αγάπης προκαλεί προβλήματα.
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πρόβλημα με την επιφυλακτικότητα υδροχοών.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΙΧΘΥΣ: Αυτή η σχέση λειτουργεί εάν επικοινωνείτε ανοιχτά και ειλικρινά.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 21:47
_____________________________________

ΛΕΩΝ
http://www.myself.gr/files/Image/zodia/resized/leon_120_120.gif
ΑΝΤΡΑΣ ΛΕΩΝ
Είστε εξαιρετικά ελκυστικοί στις γυναίκες. Ξεχωρίζετε στο πλήθος και λαμβάνετε μεγάλη προσοχή
από τις γυναίκες. Είστε λαμπεροί και επιδεικτικοί. Μπορείτε να είστε απρόσεκτοι με τις αταξίες
σας αλλά είστε και απόλυτα ικανοί να καλύψετε τα λάθη που κάνατε . Αγαπάτε και θαυμάζετε τις
όμορφες γυναίκες, αλλά η σύντροφός σας δεν πρέπει να σας επισκιάζει με οποιοδήποτε τρόπο.
Είστε εξωστρεφείς, γελάτε πολύ, είστε γενναιόδωροι και θέλετε το καλύτερο όλων. Έχετε πολύ
μεγάλη αυτοπεποίθηση!
Κερδίστε τον άντρα Λέοντα
Οι άντρες Λέοντες είναι υπερβολικά φιλόδοξοι , εγωκεντρικοί αλλά όχι ιδιαίτερα εγωιστές. Θέλουν
να μοιράζονται τα πάντα με τη σύντροφο τους και είναι υπερβολικά γενναιόδωροι! Για να κερδίσετε
την καρδιά τους θα πρέπει να συμβιβαστείτε με τις αρχές και τις αξίες τους. Δείξτε τους ότι τους
εκτιμάτε και ότι αποδέχεστε την υπεροχή τους. Εάν είστε έξυπνη , αγαπάτε το χρήμα και είστε
παθιασμένη στον ερωτικό τομέα θα γίνετε η γυναίκα της ζωής τους!
ΓΥΝΑΙΚΑ ΛΕΩΝ
Δυστυχώς χαρίζετε την αγάπη σας σε λανθασμένα άτομα! Έχετε την ανάγκη όχι απλά να σας
αγαπούν αλλά να σας λατρεύουν . Στον ερωτικό τομέα βαριέστε εύκολα και ζητάτε πολύ
περισσότερα από αυτά που δίνετε! Αν και είστε αξιοπρεπείς μπορείτε να είστε και υπερβολικά
αυταρχικές. Είστε ματαιόδοξες αλλά αυτό δεν σας εμποδίζει να είστε γενναιόδωρες με τα
συναισθήματα σας. Μπορείτε να είστε πιστές μόνο εάν ο εραστής σας είναι στοργικός.
Κερδίστε τη γυναίκα Λέοντα
Οι γυναίκες Λέοντες είναι συναρπαστικές , αριστοκρατικές , γενναιόδωρες αλλά τρομερά
απαιτητικές! Λατρεύουν τους άντρες που είναι φιλόδοξοι και επιτυχημένοι. Είναι δυναμικές και
πιστές και ερωτεύονται εύκολα. Θα της σαγηνεύσετε με κομπλιμέντα , ακριβά δώρα και με την
απόλυτη προσοχή και τον θαυμασμό σας!
ΛΕΩΝ & ΚΡΙΟΣ: Σχέση είναι γεμάτη ιδιομορφία.
ΛΕΩΝ & ΤΑΥΡΟΣ: Δύσκολη σχέση.
ΛΕΩΝ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Σχέση με διάρκεια που τελειώνει απότομα.
ΛΕΩΝ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καλύτερα να επιλέξετε κάτι άλλο!
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ΛΕΩΝ & ΛΕΩΝ: Μια απίθανη και ταιριαστή σχέση.
ΛΕΩΝ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Παρθένος θα πρέπει να συμβιβαστεί αρκετά και αυτό θα τον απομακρύνει.
ΛΕΩΝ & ΖΥΓΟΣ: Μια σχέση διαρκείας.
ΛΕΩΝ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σεξουαλική χημεία.
ΛΕΩΝ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Συναρπαστική σχέση.
ΛΕΩΝ & ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Δύσκολη σχέση.
ΛΕΩΝ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Παθιασμένη και μόνιμη σχέση.
ΛΕΩΝ & ΙΧΘΥΣ: Μη συμβατή σχέση αλλά πολύ οδυνηρή για το ψάρι που δεν μπορεί να σας
αντισταθεί!
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 21:51
_____________________________________

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
http://www.myself.gr/files/Image/zodia/resized/parthenos_120_120.gif
ΑΝΤΡΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Έχετε μεγάλη περιέργεια για τις γυναίκες. Τις μελετάτε και προσπαθήσετε να εκλογικεύσετε την
συμπεριφορά τους σε μια σχέση. Πιστεύετε ότι το σεξ απαραίτητο υπό τον όρο ότι έχετε το χρόνο
και την ανάλογη επιθυμία! Σας ενδιαφέρει το κοινωνικό και το οικονομικό επίπεδο τους συντρόφου
σας μιας και είστε πρακτικοί και προσγειωμένοι.
Σαν γονείς και σαν σύντροφοι είστε υπερπροστατευτικοί. Θέτετε το δικό σας χρονικό περιθώριο για
να μπορέσετε να καθορίσετε κατά πόσο μια σχέση έχει μέλλον γιατί πρέπει να είστε βέβαιοι ότι η
σύντροφος σας θα ενισχύσει και θα σας υποστηρίξει τη σταδιοδρομία σας, ενισχύοντας την καριέρα
σας. Η σύντροφος σας πρέπει να σας προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια και να είναι πιστή.
Κερδίστε τον άντρα Παρθένο
Οι άντρες Παρθένοι είναι σοβαροί , αρκετά αυστηροί , ήσυχοι, απλοί και πάρα πολύ έξυπνοι. Πρέπει
να κερδίσετε την καρδιά τους με την αγάπη σας , την γλυκύτητα σας και την υπομονή σας. Δείξτε
τους ότι τους χρειάζεστε και θα τρέξουν δίπλα σας για να σας στηρίξουν. Μια γυναίκα με δυνατό
μυαλό και μεγάλα αποθέματα αγάπης θα γίνει η σύντροφος της ζωής του άντρα Παρθένου.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Θέλετε ο σύντροφος σας να είναι καθαρός, πρακτικός και προσανατολισμένος. Τα πρότυπά σας
είναι συνήθως πολύ ψηλά και επομένως θα σας πάρει αρκετό χρόνο για να βρείτε κάποιον που θα
σας καλύπτει αισθηματικά και με τον οποίο θα νιώσετε έτοιμες για δέσμευση. Τείνετε να
παντρεύεστε αργά στη ζωή και μόνο εάν βρεθεί ο ιππότης του παραμυθιού! Είστε άριστη νοικοκυρά,
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τρυφερή μητέρα και ιδανική σύντροφος. Είστε ελκυστικές και γίνεστε ακόμα πιο ελκυστικές με την
πάροδο του χρόνου.
Κερδίστε τη γυναίκα Παρθένο
Οι γυναίκες Παρθένοι είναι αρκετά έξυπνες , όμορφες , λογικές αλλά και πολύ σοβαρές. Για να τις
κερδίσετε χρειάζεστε αρκετή υπομονή γιατί θα σας πάρει χρόνο μέχρι η γυναίκα Παρθένος να
ενδώσει στην πολιορκία σας! Λατρεύει τους έξυπνους άντρες , τις πνευματώδεις συζητήσεις και
θέλει αληθινά και ειλικρινή αισθήματα. Θα σας ανοίξει την καρδιά της μόνο εάν τα καταφέρετε να
την πείσετε ότι το αξίζετε! Ένας έξυπνος άντρας , καλλιεργημένος και εκλεπτυσμένος που της
προσφέρει την συναισθηματική ασφάλεια που χρειάζεται θα γίνει ο άντρας της ζωής της!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΚΡΙΟΣ: Μόνιμος δεσμός.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Δεν θα είστε το πιο συναρπαστικό ζευγάρι στη γη.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πολύ δύσκολη σχέση.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΛΕΩΝ: Ο Λέοντας δεν μπορεί να αντέξει την επίκριση του Παρθένου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ασυνήθιστη σεξουαλική ευχαρίστηση !
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΖΥΓΟΣ: Προσωρινή αλλά έντονη σχέση.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το τέλειο!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Άριστη ένωση.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πνευματική ένωση που πολύ πιθανά να είναι μακροχρόνια.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ & ΙΧΘΥΣ: Η σεξουαλικότητα των ιχθύων να γοητεύσει τον Παρθένο.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 21:55
_____________________________________

ΖΥΓΟΣ
http://www.coolimagebank.gr/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8949&g2_seria
lNumber=7
ΑΝΤΡΑΣ ΖΥΓΟΣ
Είστε αποφασισμένοι να ικανοποιήσετε τη σύντροφό σας ακόμα κι αν παίρνει όλη τη νύχτα. Σας
αρέσει να δίνετε. Αγαπάτε την ομορφιά σε όλες τις πτυχές της ζωής συμπεριλαμβανομένων και
των γυναικών στη ζωή σας. Χρησιμοποιείτε τη γοητεία και την περίπλοκη νοημοσύνη σας ως όπλο
8 / 62

Συζητήσεις - Μαγειρικές διαδρομές
Δημιουργήθηκε: 12 August, 2020, 21:34

και είστε ειδικός στο να δελεάσετε το θήραμά σας. Ζυγίζετε τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα του συντρόφου σας και εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία...αποχωρείτε από την
σχέση.
Κερδίστε τον άντρα Ζυγό
Οι άντρες Ζυγοί είναι συναισθηματικά εκλεπτυσμένοι , κομψοί και γοητευτικοί. Έχουν αρκετοί
αυτοπεποίθηση γι αυτό και είναι ερωτεύσιμοι. Μπορείτε να κάνετε την πρώτη κίνηση για να τους
τραβήξετε την προσοχή. Μια γυναίκα οι οποία θα τους απαλλάξει από τα προβλήματα της
καθημερινότητας είναι ίσως η ιδανική γυναίκα για τους άντρες Ζυγούς. Ξεκουράστε το μυαλό του
και το σώμα του και κερδίστε την καρδιά του.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΖΥΓΟΣ
Ξεχωρίζετε για την επιείκειά σας, την καθαριότητα και την ομορφιά σας καθώς για την αγάπη σας
για οτιδήποτε όμορφο. Είστε λεπτολόγοι όσο αφορά την εμφάνιση σας και είστε πολύ κομψές. Σας
αρέσουν οι άντρες – καλλιτέχνες και θα ερωτευόσασταν κάποιο λόγω της κοινωνικής του θέσης ή
της οικονομικής του επιφάνειας.
Κερδίστε τη γυναίκα Ζυγό
Οι γυναίκες Ζυγοί είναι κομψές , ζωντανές και πολύ γλύκες. Για να τις κερδίσετε δείξτε τα
συναισθήματα σας και ειδικότερα την αγάπη σας γι αυτές. Χαρίστε τους πολλά και ακριβά δώρα και
θα σας εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Εάν δεν θέλετε ποτέ να φύγουν από κοντά σας φροντίστε συνεχώς να
τους δείχνετε προσοχή και σημασία.
ΖΥΓΟΣ & ΚΡΙΟΣ: Έντονος ερωτισμός αλλά έλλειψη επικοινωνίας
ΖΥΓΟΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Μέτρια σχέση.
ΖΥΓΟΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Πνευματική επαφή
ΖΥΓΟΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μέτρια σχέση με προβλήματα.
ΖΥΓΟΣ & ΛΕΩΝ: Αυτή η σχέση είναι καλή! Παρόμοιοι τρόποι ζωής.
ΖΥΓΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση.
ΖΥΓΟΣ & ΖΥΓΟΣ: Πλήξη , πλήξη , πλήξη.....
ΖΥΓΟΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η ζηλοτυπία των Σκορπιών θα σας καταπιέζει.
ΖΥΓΟΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Αυτή είναι μια σχέση με μέλλον
ΖΥΓΟΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ισχυρή έλξη, αλλά σπάνια εξελίσσεται σε μόνιμη.
ΖΥΓΟΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δυνατή πιθανότητα σχέσης.
ΖΥΓΟΣ & ΙΧΘΥΣ: . Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστρεπτικό εάν δεν είστε προσεκτικοί.

============================================================================
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Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 21:57
_____________________________________

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
http://www.myself.gr/files/Image/zodia/resized/skorpios(1)_120_120.gif
ΑΝΤΡΑΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Όταν ερωτεύεστε παθιάζεστε.! Είστε πιεστικοί και δεν δεχτείτε την ήττα Θέλετε να προσφέρετε
ηδονή στη σύντροφο σας αλλά παράλληλα σας αρέσει να την ελέγχετε! Δίνετε απλόχερα αλλά
περιμένετε και να πάρετε αρκετά σε αντάλλαγμα. Για σας η σχέση σας με το άλλο φύλο είναι ένα
ανταγωνιστικό παιχνίδι όπου η εκδίκηση και η ζηλοτυπία είναι δύο από τα χαρακτηριστικά που θα
εμφανίσετε έντονα εάν δεν κερδίσετε!
Κερδίστε τον άντρα Σκορπιό
Οι άντρες Σκορπιοί είναι βίαιοι , επιθετικοί , κυκλοθυμικοί και παθιασμένοι. Η ιδανική γυναίκα που θα
τους κάνει να την ερωτευτούν είναι η γυναίκα που θα κουραστούν πάρα πολύ για να την
κατακτήσουν! Συνήθως οι άντρες Σκορπιοί κρύβουν τα συναισθήματα τους γι αυτό και για να τους
κερδίσετε θα πρέπει να καταφέρετε να μπείτε βαθιά μέσα στην καρδιά τους και να τους
αφοπλίσετε!
ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Δεν έχετε κανένα πρόβλημα στο να προσελκύετε τους άντρες! Ντύνεστε για να ευχαριστήσετε το
σύντροφό σας και χρησιμοποιείτε τα υπνωτικά μάτια σας για να τυφλώσετε και να γοητεύσετε τον
εραστή σας. Είστε ο τύπος της γυναίκας που έχει μια ζωώδη ενέργεια που μπορεί να δελεάσει και
να βασανίσει τους άντρες. Έχετε επίσης μια ιδιοσυγκρασία που είναι εκρηκτική φέρνοντας τους στα
άκρα. Απαιτείτε να σας ικανοποιούν σεξουαλικά και θα φύγετε μόλις το ερωτικό πάθος σβήσει.. Θα
είστε πιστές και αληθινές εφ' όσον βρείτε ένα σύντροφο που μπορεί να σας επιβληθεί.
Κερδίστε τη γυναίκα Σκορπιό
Οι γυναίκες Σκορπιοί είναι περήφανες ,πανέξυπνες , επιθετικές αλλά και πολύ παθιασμένες. Ο
ιδανικός άντρας γι αυτές είναι ο άντρας που μπορεί να τις κάνει να νιώσουν το απόλυτο πάθος και
πολύ δυνατά έως ακραία συναισθήματα. Η μακροχρόνια σχέση με μια γυναίκα Σκορπιό είναι
τρομερά δύσκολη γιατί απαιτεί υπερβολική ενέργεια από εσάς! Μην της δώσετε ποτέ λόγους για να
ζηλέψει. Θα το μετανιώσετε!
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΚΡΙΟΣ: Κάνετε έναν καυτό συνδυασμό στο κρεβάτι.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Εκτιμάτε τις μακροπρόθεσμες σχέσεις και θα εργαστείτε για να επιτύχετε
μια σοβαρή σχέση.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Οι απατηλοί, ευμετάβλητοι Δίδυμοι θα σας αποσυντονήσουν.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ερωτικός δεσμός με έντονη σεξουαλική επικοινωνία.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΛΕΩΝ: Αυτή η σχέση μπορεί να οδηγήσει στα εγκλήματα του πάθους.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Παρθένος δεν μπορεί να ακολουθήσει τις σεξουαλικές επιθυμίες σας.
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ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΖΥΓΟΣ: Έντονη έλξη!
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σεξουαλικά συμβατοί με έντονο το στοιχείο της ζήλιας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Αυτή η σχέση είναι χάσιμο του χρόνου για αμφότερα τα συμβαλλόμενα
μέρη.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ: Ταιριάζετε πνευματικά και ερωτικά.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οι τιμές και ο τρόπος ζωής σας είναι πάρα πολύ διαφορετικοί.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ & ΙΧΘΥΣ: Οι Ιχθύς προσελκύονται από τους ισχυρούς και απαιτητικούς τρόπους σας
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 21:59
_____________________________________

ΤΟΞΟΤΗΣ
http://www.myself.gr/files/Image/zodia/resized/toxotis_120_120.gif
ΑΝΤΡΑΣ ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπάτε τις γυναίκες! Είστε προσεκτικοί στις υποχρεώσεις σας στην μέσα σε μια σχέση. Πρέπει να
αφήσετε στην άκρη την ζηλοτυπία που εκφραζετε στις γυναίκες γιατί αυτό τις κάνει να αισθάνονται
καταπιεσμένες. Προτιμάτε τις γυναίκες που είναι έμπειρες στον ερωτικό τομέα.. Θέλετε η
σύντροφός σας να έχει αίσθηση του χιούμορ και να είναι ευχάριστη παρέα. Απολαμβάνετε την
αγάπη κάτω από το φως του φεγγαριού , είστε ρομαντικοί! Μπορείτε να είστε αρκετά ειλικρινείς
και πιστοί. Δεν θα περιορίσετε ποτέ το ταίρι σας και έχετε μια ακόρεστη περιέργεια για το σεξ και
θέλετε να τα δοκιμάσετε όλα!
Κερδίστε τον άντρα Τοξότη
Οι άντρες Τοξότες επιθυμούν να έχουν μια σοβαρή εσωτερική δέσμευση με την σύντροφο τους.
Είναι απόλυτα πιστοί. Λατρεύουν τις γυναίκες με τις οποίες μπορούν να έχουν έξυπνες και
ευχάριστες συζητήσεις. Τους αρέσει το καλό φαγητό και έχουν εκλεπτυσμένο γούστο στα ρούχα.
Τους αρέσουν οι γυναίκες που έχουν επαφή με την φύση. Εάν θέλετε να τους κερδίσετε μην ξεχνάτε
ότι ο έρωτας για τον άντρα Τοξότη περνάει πάντα από το στομάχι! Σαγηνεύστε τις αισθήσεις του
και ικανοποιήστε το εκλεπτυσμένο του γούστο – θα γίνετε η γυναίκα της ζωής του!
ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΞΟΤΗΣ
Είστε αρκετά φιλικές και άνετες με το αντίθετο φύλο. Έχετε την έμφυτη δυνατότητα να διατηρείτε
φιλίες ακόμα και με τους πρώην εραστές σας. Φιλοσοφείτε τη ζωή, είστε οργανωτικές και
πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια μεγάλη αγάπη που θα κυριαρχήσει στη ζωή σας. Είστε απλές και
γενναιόδωρες. Αγαπάτε την ελευθερία σας αλλά μπορεί να προχωρήσετε γρήγορα σε
συγκατοίκηση.
Κερδίστε τη γυναίκα Τοξότη
Η γυναίκες Τοξότες είναι αισιόδοξες , ενεργητικές και τρομερά ευχάριστες σαν προσωπικότητες.
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Δεν επηρεάζονται εύκολα από τους άντρες γιατί έχουν ένα δικό τους μοναδικό τρόπο να
αντιλαμβάνονται και να βιώνουν το περιβάλλον τους. Λατρεύουν τους άντρες που τις κάνουν να
γελάνε και να αισθάνονται ευτυχία και απεχθάνονται τους κυκλοθυμικούς χαρακτήρες. Εάν θέλετε
να την κερδίσετε δεν θα της κάνετε ποτέ σκηνή ζήλιας! Αφήστε την ελεύθερη , μην επιχειρήσετε να
την βάλετε σε καλούπια και θα είστε ο άντρας της ζωής της !
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΚΡΙΟΣ: Διασκέδαση, αγάπη, τολμηρή, βεβαίως συμβατή σχέση.
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Δύσκολη προσαρμογή σε μια σχέση.
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Με πολύ τύχη ίσως τα καταφέρετε!
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δεν θα μπορούσατε ποτέ να βρείτε κοινό σημείο ευτυχίας!
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΛΕΩΝ: Πολύ καλή σχέση που ξυπνά το καλύτερο μέσα σας!
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Παρθένος δεν μπορεί να αντέξει τον δικό σας τρόπο ζωής.
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΖΥΓΟΣ: Μια από τις καλύτερες σχέσεις σας.
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η ζηλοτυπία θα σας οδηγήσει σε χωρισμό.
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Μια καυτή σχέση!
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είστε άκρως αντίθετοι! Πολύ δύσκολη σχέση.
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αγαπάτε την περιπέτεια και τα ταξίδια.
ΤΟΞΟΤΗΣ & ΙΧΘΥΣ: Παθιασμένη αλλά σύντομη σχέση!
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 22:02
_____________________________________

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
http://www.coolimagebank.gr/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8941&g2_seria
lNumber=7
ΑΝΤΡΑΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Είστε πιθανώς οι πιο επίμονοι στο ζωδιακό κύκλο. Η αγάπη είναι για σας ανάγκη. Ερωτικά
λειτουργείτε με το ένστικτο σας και μόνο αλλά είστε τρυφερός εραστής , παίρνετε πρωτοβουλίες
και έχετε πάθος. Προτιμάτε τις νεώτερες από εσάς γυναίκες και δεν σας πειράζει εάν δεν είναι
ιδιαίτερα έμπειρες μιας και είστε πολύ καλός δάσκαλος! Η σεξουαλική σας διάθεση δεν μειώνεται
με θα χρόνια γι αυτό επιλέγετε και νεότερες συντρόφους. Θέλετε το ταίρι σας να είναι πιστή φίλη
και καλή σύντροφος, αλλά δεν δεχτείτε ποτέ την κριτική της.
Κερδίστε τον άντρα Αιγόκερω
Οι άντρες Αιγόκεροι είναι φιλόδοξοι , εκλεπτυσμένοι και εξαιρετικά τακτικοί. Είναι πολύ δύσκολο να
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τους γοητεύσετε γιατί δύσκολα θα σας αφήσουν να μπείτε στην καρδιά τους. Εάν καταφέρετε να
ξεπεράσετε τις άμυνες τους τότε θα έχετε κερδίσει ένα άντρα απόλυτα αφοσιωμένο και τρυφερό.
Τονώστε την αυτοπεποίθηση τους , κρατήστε ζωντανό το ερωτικό τους ενδιαφέρον και μιλήστε
τους με ειλικρίνεια και τρυφερότητα. Θα σας λατρέψουν!
ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Τείνετε να προσελκύετε τους αδύναμους άντρες. Είστε δύσκολες σας χαρακτήρες και έχετε
έντονες ψυχικές μεταπτώσεις. Δύσκολα βγάζετε τον πραγματικό σας εαυτό στους συντρόφους σας.
Θέλετε ο εραστής σας να φροντίζει συνεχώς για την ικανοποίηση σας και δεν παίρνετε εύκολα
πρωτοβουλία στον ερωτικό τομέα. Αντιμετωπίζετε τη ζωή και τις σχέσεις σας αρκετά σοβαρά.
Κερδίστε τη γυναίκα Αιγόκερω
Οι γυναίκες Αιγόκεροι είναι σοφές , δυνατές , ντροπαλές δεν εκδηλώνουν εύκολα τα συναισθήματα
τους. Το να τις κερδίσετε είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά αφού πρέπει να καταφέρετε να τις
κάνετε να σας εμπιστευτούν. Δεν ερωτεύονται εύκολα και είναι απαιτητικές! Θέλουν ένα άντρα
καλλιεργημένο ο οποίος θα μπορεί να τις κάνει να γελούν και να περνούν ευχάριστα μέσα από
πνευματώδεις συζητήσεις. Για να κερδίσετε μια γυναίκα Αιγόκερο θα πρέπει πρώτα να την κάνετε
να σας ανοίξει την καρδιά της. Εάν το καταφέρετε , τότε πολύ δύσκολα θα φύγει από κοντά σας!
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΚΡΙΟΣ: Είστε και οι δύο πάρα πολύ ανεξάρτητοι για να συνυπάρξετε!
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Σεξουαλικά επαρκής σχέση με διάρκεια.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Φοβερό ζευγάρι στον σεξουαλικό τομέα. Διασκέδαση και αγάπη.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μόνιμη σχέση. Ασφάλεια, πίστη και εμπιστοσύνη.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΛΕΩΝ: Σεξουαλικά συμβατή σχέση μικρής διάρκειας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Καλή πνευματική επαφή αλλά σεξουαλικά υπάρχει ασυμβατότητα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΖΥΓΟΣ: Μεγάλη πιθανότητα σχέσης.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Καλή επαφή. Σεξουαλικά θα είστε άψογα!
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Είστε πάρα πολύ διαφορετικοί! Λίγες προοπτικές μακροχρόνιας σχέσης,.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ : Η σχέση στερείται ενθουσιασμού και πρωτοβουλίας! Χλιαρή ερωτική
χημεία.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ Καλύτερα να μείνετε φίλοι.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ & ΙΧΘΥΣ: Σημαντικές πιθανότητες σχέσης!
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 22:05
_____________________________________
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ΥΔΡΟΧΟΟΣ
http://www.myself.gr/files/Image/zodia/resized/udroxoos_120_120.gif
ΑΝΤΡΑΣ ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Πρέπει να προγραμματίσετε την κάθε σας κίνηση πριν προσεγγίσετε μια γυναίκα που σας αρέσει
πολύ. Η πνευματική επαφή είναι απαραίτητη για εσάς πριν να προχωρήσετε σε μια σεξουαλική
επαφή. Είστε γενναιόδωροι, ανοικτοί και ειλικρινείς. Επιθυμείτε να αναμιγνύεστε στα ενδιαφέροντα
της συντρόφου σας .
Είστε κάπως ντροπαλοί και θα περιμένετε αρκετές φορές από τις γυναίκες να κάνουν την πρώτη
κίνηση. Δεν μπορείτε να ζήσετε μέσα σε μια σχέση εάν είναι αυταρχική ή περιοριστική. Αν και
εμφανίζεστε αρκετά κοινωνικοί και εξωστρεφείς, είστε πραγματικά στο βάθος συναισθηματικοί και
τρυφεροί. Παρόλο που στο σεξ είστε πρωτότυποι και εφευρετικοί, είστε και πολύ ονειροπόλοι και
ρομαντικοί. Θα ψάξετε για μια σύντροφο που είναι πρόθυμη να ικανοποιήσει την αναζήτηση σας για
έντονες σεξουαλικές εμπειρίες. Ερωτεύεστε γρήγορα αλλά είστε διστακτικοί όταν πρόκειται να
δεσμευθείτε.
Κερδίστε τον άντρα Υδροχόο
Οι άντρες Υδροχόοι είναι πανέξυπνοι , αρκετά απελευθερωμένοι και αγαπούν την ελευθερία τους.
Μπορείτε να τους κερδίσετε εύκολα μιας και δεν είναι τόσο σταθεροί στις σχέσεις τους. Θέλουν
ποικιλία στην ερωτική τους ζωή και βαριούνται εύκολα. Δεν πρέπει να τους καταπιέσετε να
ακολουθήσουν αυτό που θέλετε εσείς , δεν πρέπει να τους εξαναγκάσετε να ακολουθήσουν
πράγματα που δεν τους εκφράζουν και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσετε να τους
απομακρύνετε από τους φίλους τους. Λατρεύει την πολυτέλεια και την περιποίηση και εάν του την
προσφέρετε σε συνδυασμό με μια άψογη εμφάνιση θα είστε η γυναίκα της ζωής του.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Έχετε υψηλά πρότυπα και θέλετε αξιοπρεπή μεταχείριση και σεβασμό από το ταίρι σας. Δεν
συμβιβάζεστε αλλά είστε παράλληλα και ευαίσθητες αλλά και εγκεφαλικές. Είστε τίμιες ,
ειλικρινείς και δεν φοβάστε να ξεγυμνώσετε τη ψυχή σας. Απαιτείτε πολλή αγάπη και
συντροφικότητα ,αλλά με τους δικούς σας όρους. Δεν επιδιώκετε το γάμο.
Κερδίστε τη γυναίκα Υδροχόο
Οι γυναίκες Υδροχόοι είναι γοητευτικές και μοντέρνες. Αγαπούν οτιδήποτε καλλιεργεί το πνεύμα
τους και λατρεύουν τα ταξίδια. Είναι πάντα πρόθυμες να βοηθήσουν τους άλλους και να τους
καθοδηγήσουν σε όποιο τομέα μπορούν. Λατρεύουν τους πανέξυπνους άντρες , με μεγάλη μόρφωση
οι οποίοι έχουν μεγάλη ανεκτικότητα στα καπρίτσια τους. Για να κερδίσετε την γυναίκα Υδροχόο
δεν πρέπει ποτέ να την περιορίσετε στο σπίτι και θα πρέπει να την αφήσετε να πολεμήσει για την
καριέρα της. Χαρίστε της λουλούδια και τονώστε την αυτοπεποίθηση της με κομπλιμέντα. Εάν την
βοηθήσετε στην καριέρα της θα γίνετε ο άντρας της ζωής της!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΚΡΙΟΣ: Πολύ καλή σχέση βασισμένη στην διασκέδαση και τις εξόδους,
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Με αμοιβαίες υποχωρήσεις η σχέση αυτή θα μπορέσει να λειτουργήσει.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ: Δύσκολη αλλά συναρπαστική σχέση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε καλά με τον Καρκίνο.
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ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΛΕΩΝ: Η απόλυτη χημεία!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Παρθένος δεν είναι αρκετά κοινωνικός και σας κουράζει.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΖΥΓΟΣ: Διέγερση, αγάπη διασκέδασης και ξένοιαστη σχέση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Δεν είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Είστε και οι δύο υπερβολικά
ανεξάρτητοι.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Θαυμάσια σχέση!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ: Έχετε διαφορετικούς στόχους στη ζωή σας. Πολύ δύσκολη σχέση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Έντονη σεξουαλική χημεία!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ & ΙΧΘΥΣ: Πολύπλοκη σχέση με αμφίβολο αποτέλεσμα
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 20/04/2009 22:07
_____________________________________

ΙΧΘΥΣ
http://www.stylewatch.gr/templates/default/images/zodia/12.png
ΑΝΤΡΑΣ ΙΧΘΥΣ
Είστε ευαίσθητοι και εμπαθείς και κάπως ασταθής. Προσελκύεστε στις ισχυρές γυναίκες. Μπορείτε
να είστε εξαιρετικά μεταβλητοί, λέγοντας ένα πράγμα στον εραστή σας και γυρίζοντας έπειτα γύρω
και κάνοντας ακριβώς το αντίθετο.
Είστε πολύ διαισθητικοί σχετικά με τις εξοικειώσεις εντούτοις αρκετά τυφλοί στις ατέλειες εκείνον
που αγαπάτε. Αγαπάτε και με την πρώτη ευκαιρία θα πλημμυρίσετε το σύντροφό σας με τα ακριβά
δώρα.
Κερδίστε τον άντρα Ιχθύ
Οι άντρες Ιχθύς είναι ιδεολόγοι , ρομαντικοί , απρόβλεπτοι αλλά πολύ ευαίσθητοι και ευερέθιστοι.
Θέλουν αγάπη , προσοχή και συνεχή τόνωση. Η ιδανική γυναίκα γι αυτούς είναι η γυναίκα που θα
πάρει πρωτοβουλία και θα οργανώσει τη ζωή τους. Εάν αγαπάτε την τάξη , είστε ακριβής και σας
αρέσει η τέχνη , είστε η γυναίκα της ζωής του.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΙΧΘΥΣ
Είστε θηλυκές, διαισθητικές και αισθησιακές. Σας ελκύει η δημιουργία και ο αποκρυφισμός.
Αντιμετωπίζετε με κατανόηση εκείνους που έχουν προβλήματα και σπάνια ενεργείτε με βάση τις
επιθυμίες και μόνο! Το μεγαλύτερο πρόβλημά σας είναι ότι τείνετε να επιλέγετε το λανθασμένο
σύντροφο, με συνέπεια να μπαίνετε στον πειρασμό μιας παραλληλης σχέσης για να καλύψετε τις
ερωτικές και συναισθηματικές σας αναγκες. Είστε εξαιρετικά καλές στη χρησιμοποίηση του
συναισθηματικού εκβιασμού!
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Κερδίστε τη γυναίκα Ιχθύ
Οι γυναίκες Ιχθύς είναι ρομαντικές , ευαίσθητες , τρυφερές και συναισθηματικά εύθραυστες. Έχουν
το χάρισμα να κάνουν τον σύντροφο τους να αισθάνεται ως το πιο σημαντικό άτομο στον κόσμο! Για
να τις κερδίσετε θα πρέπει να τους εκφράζετε εκτίμηση και αναγνώριση και να αφιερώνετε πολύ
ώρα για να ακούτε τις σκέψεις τους. Αν είστε δυνατός και σταθερός χαρακτήρας , είστε ο άντρας
της ζωής τους.
ΙΧΘΥΣ & ΚΡΙΟΣ: Είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι για τον επιθετικό κριό. Μια ανεπιτυχής σχέση.
ΙΧΘΥΣ & ΤΑΥΡΟΣ: Μέτρια σχέση.
ΙΧΘΥΣ & ΔΙΔΥΜΟΣ Μια πολύ καταστρεπτική σχέση και για τους δύο.
ΙΧΘΥΣ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ταιριάζετε απόλυτα.Η σχέση σας έχει διάρκεια.
ΙΧΘΥΣ & ΛΕΩΝ: Είστε καταδικασμένοι.Δεν ταιριάζετε!
ΙΧΘΥΣ & ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ερωτική χημεία αλλά έλλειψη πνευματικής επαφής.
ΙΧΘΥΣ & ΖΥΓΟΣ: Καλύτερα φίλοι.
ΙΧΘΥΣ & ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Εντονη σεξουαλική επιθυμία.
ΙΧΘΥΣ & ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Τοξότης θα βλάψει την τρυφερή καρδιά σας.
ΙΧΘΥΣ & ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ: Η σχέση μπορεί να λειτουργήσει εάν ο Αιγόκερως αφιερώσει αρκετό χρόνο
στη σχέση.
ΙΧΘΥΣ & ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πολύ δύσκολη σχέση γιατί δεν υπάρχει επαφή.
ΙΧΘΥΣ & ΙΧΘΥΣ: Μια συναισθηματική σχέση αλλά δεν λειτουργεί ερωτικά.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;
Δημοσιεύθηκε από Τέρι - 21/04/2009 09:23

_____________________________________

έτσι όπως τα λέει εδώ εμείς τα ψαράκια μόνο με... Καρκίνο ταιριάζουμε!! Και η αλήθεια είναι πως
ποτέ δεν έχω γνωρίσει άντρα Καρκίνο τους θεωρώ τελείως ανέραστους και
σαχλούς.......μμμμμμμμμμμμ, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσω τις απόψεις μου!!!!!!!!!
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;
Δημοσιεύθηκε από Λιζα - 21/04/2009 09:30

_____________________________________

Τερακι οντως αναθεωρησε τις αποψεις σου για καρκινους!!!!!!
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Εγω τι να πω η κακομοιρα που ειμαι Υδροχοος και βλεπω οτι με τα ζωδια που ταιριαζω τελικα δεν
ταιριαζω;;;;;;;;;;
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 21/04/2009 09:45
_____________________________________

Ααααα και συ Λίζα υδροχόος είσαι;
Σε μένα πάντως πολλά από αυτά που λέει μού ταιριάζουν.....λέτε να είναι σύμπτωση;
Έχουμε άλλον υδροχόο εδώ μέσα;
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;
Δημοσιεύθηκε από Λιζα - 21/04/2009 09:48

_____________________________________

Ναι Υδροχοος ειμαι 30/1 και τολμω να παω οτι ειμαστε περιεργο ζωδιο.
Με Λεων εγω Ηλιαννα μου ας πουμε δεν πολυταιριαζω αλλα με Καρκινο ΟΝΤΩΣ ΔΕΝ εχουμε καλη
επικοινωνια
Με ολους τους Υδροχοους ομως συννενοουμαι και τα βρισκω απολυτα!!!!
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 21/04/2009 09:53
_____________________________________

Μια χαρά ζώδιο είμαστε......!!!!!!!!!!συμφωνώ για τον καρκίνο...μικρή επικοινωνία!!!!
http://sl.glitter-graphics.net/pub/1202/1202591pu55lez1va.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/1202/12025
91pu55lez1va.gifhttp://sl.glitter-graphics.net/pub/1202/1202591pu55lez1va.gifhttp://sl.glitter-graphics.net
/pub/1202/1202591pu55lez1va.gif
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;
Δημοσιεύθηκε από Λιζα - 21/04/2009 09:57

_____________________________________

Α γεια σου Ηλιαννα μου να μου ζησεις και πιστευα οτι εγω ειμαι η περιεργη και η τρελη
χαχαχαχαχχαχαχαχχαχαχαχαχαχααχχαχα
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Οι Καρκινοι ειναι χειροτεροι απο μας!!!!!!!!!
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από rosa 3 - 21/04/2009 10:36
_____________________________________

και εγώ είμαι υδροχόος γιατί καλέ?μια χαρά παιδάκια δεν είμαστε?χαχαχαχαχαχα
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;
Δημοσιεύθηκε από Λιζα - 21/04/2009 10:42

_____________________________________

Ειμαστε λιγο τρελουτσικααααααααααααα
αλλα βλεπουμε μπροστα!!!!!!!!
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από rosa 3 - 06/05/2009 10:07
_____________________________________

ΠΩΣ ΤΗΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΖΩΔΙΑ!

ΚΡΙΟΣ- Πέσιμο: « Ένα είναι σίγουρο για τον Κριό, άντρα ή γυναίκα. Δεν πάσχει από αυτοπεποίθηση.
Ένα κριάρι θα σε σταμπάρει από την αρχή, πάντα χαίρεται να διακρίνει τους θαυμαστές του.
Θα σε προσεγγίσει, με κάτι σαν αυτό.
“Πρόσεξα ότι εδώ και πολλή ώρα με καρφώνεις έντονα. Δεν σε αδικώ. Σήμερα είμαι ένας κούκλος.»
Ατάκα χωρισμού: « Το ξέρω, θα σου είναι πολύ δύσκολο.
Θα σου λείπω, θα υποφέρεις και ενδεχομένως θα πέσεις και στα ναρκωτικά.
Δεν γίνεται όμως αλλιώς. Φεύγω. Τώρα μπορείς να αυτοκτονήσεις.»

ΤΑΥΡΟΣ- Πέσιμο: «Η ώρα θα κυλήσει αργά με έναν Ταύρο.
Τις πρώτες 2 ώρες θα κοιτάζει.
Μετά από κανένα 4ωρο θα κοιτάζει πιο έντονα.
Πάνω στο 6ωρο θα έχει κλείσει το μαγαζί και θα έχεις πάει για ύπνο. Τελοσπάντων, όταν
αποφασίσει να μιλήσει, τα λέει καλά.
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Ατάκα χωρισμού: « Μήπως να το ξανακοιτούσαμε; Ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Πάμε για κάνα
καφέ να το ξανασυζητήσουμε;»

ΔΙΔΥΜΟΙ- Πέσιμο: «Το πιο επικοινωνιακό ζώδιου, όλου του ζωδιακού κύκλου. Το ότι θα έρθει να σου
μιλήσει είναι σίγουρο.
Απλά πριν θα κάνει μια στάση να χαιρετήσει κάτι φίλους από το στρατό, άλλη μια για μια ξαδέλφη
που τυχαία συνάντησε στο δίπλα τραπέζι, άλλη μια για να πει ένα γεια στο μωρό στο bar και όταν
τελικά έρθει θα πιάσει κουβέντα και με τις τρεις κολλητές σου.»
Ατάκα χωρισμού: « 'Έσπαγα το κεφάλι μου να θυμηθώ τι είχα ξεχάσει. Α! Ναι. Χωρίζουμε.
Φεύγω, έχω προπόνηση.»

ΚΑΡΚΙΝΟΣ- Πέσιμο: «Ο Καρκίνος δεν θά’ρθει. Τραβάει κόλλημα.
Άμα θες πήγαινε εσύ.»
Ατάκα χωρισμού: « Θέλω να σου πω κάτι. Το σκέφτομαι εδώ και δύο χρόνια, αλλά δεν είμαι ακόμα
σίγουρος. Νομίζω ότι θέλω να χωρίσουμε. Ποια είναι η γνώμη σου;»
ΛΕΩΝ- Πέσιμο: Το λιονταράκι - και δη το αρσενικό -, δεν αγχώνεται. Πιθανών, σε έχει ΄΄πάρει΄΄ ήδη.
Και εσένα και τη φίλη σου.
Ατάκα χωρισμού: « Ακόμα εδώ είσαι εσύ; Δεν σε χώρισα πριν μια βδομάδα; Α! Δεν είσαι η Γωγώ;
Sorry ρε συ, χωρίζουμε.»

ΠΑΡΘΕΝΟΣ- Πέσιμο: Κανένας άνθρωπος που ανήκει στο ζώδιο της παρθένου, δεν θα έρθει έτσι
απλά να σου μιλήσει.
Κατά πάσα πιθανότητα, κάπου σε έχει ξαναδεί και από τότε μέχρι και σήμερα, οργανώνει τη
στρατηγική του για να σε ρίξει.
Ατάκα χωρισμού: « Χωρίζουμε. Πλύνε τα πιάτα πριν φύγεις.
Και όπως φεύγεις, πέτα και τα σκουπίδια.»

ΖΥΓΟΣ- Πέσιμο: Ο Ζυγός, θα σε χαλαρώσει τόσο με την κουβέντα που στο τέλος δεν θα ξέρεις αν
θες να τον πιάσεις γκόμενο ή να πας μαζί του για ψυχανάλυση.
Ατάκα χωρισμού: «Βασικά, έχω παράλληλο δεσμό εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν θέλω όμως να σε πιέσω.
Πάρε το χρόνο σου και σκέψου.»

ΣΚΟΡΠΙΟΣ- Πέσιμο: Ο Σκορπιός, αν είσαι με άλλο γκόμενο, θα τον κάνει κολλητό και στη συνέχεια
θα ΄΄δηλητηριάζει΄΄ τη σχέση σιγά σιγά, μέχρι να τον παρακαλάς εσύ γονατιστή να σε δεχτεί.
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Ο πρώην γκόμενος, αγνοείται.
Ατάκα χωρισμού: «Μπορεί να χωρίσαμε, μπορεί να πηγαίνω με άλλες, εσύ όμως δεν θα πας με
κανέναν. Ποτέ.»
ΤΟΞΟΤΗΣ- Πέσιμο: Ο Τοξότης θα μιλήσει. Θα μιλήσει πολύ.
Θα σου τραγουδήσει, θα σε χορέψει, θα ανοίξει σαμπάνιες και κατά τις 3:00 το πρωί, θα
φύγει-μόνος του-, να πάει να κοιμηθεί.
Ατάκα χωρισμού: «Έλα βρε, που να χωρίζουμε τώρα. Άστο.
Αν ξαναβρεθούμε, κάποτε, το συζητάμε τότε.»

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ- Πέσιμο: Ο χρόνος είναι χρήμα. Να τι θα μπορούσε να πει, ένας αυθεντικός αιγόκερως:
« Για να μην καθυστερούμε, έχω κλείσει ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο να φάμε. Μετά θα πιούμε
ένα ποτό, μετά άλλο ένα στο σπίτι μου και μετά μας περιμένει η μάνα μου για να σε γνωρίσει.»
Ατάκα χωρισμού: «Έχω ήδη επικοινωνήσει με τον δικηγόρο μου και η αίτηση διαζυγίου είναι έτοιμη
πάνω στο τραπέζι για να την υπογράψεις.
Τι; Δεν είμαστε παντρεμένοι;»

ΥΔΡΟΧΟΟΣ- Πέσιμο: Να ένας γνήσιος καλλιτέχνης! Θα σου μιλήσει για μουσική, θα σου μιλήσει για
τα αστέρια, για τα χρώματα του ουρανού, για τον εξπρεσιονισμό και αφού σε πρήξει για κάνα 2ωρο,
θα την πέσει στη φίλη σου.
Ατάκα χωρισμού:Μήνυμα στον τηλεφωνητή: « Αγάπη μου, πάω για σαφάρι στην Αφρική. Θα γυρίσω
σε κάνα 6μηνο, οπότε μάλλον χωρίζουμε.»

ΙΧΘΕΙΣ- Πέσιμο: Ένας ιχθύς, δεν θα στην πέσει έτσι απλά.
Πρώτα θα σου στείλει λουλούδια από το γυφτάκι, μετά θα σου αφιερώσει το τραγούδι που παίζει
και αφού θα είναι έτοιμος να σου απαγγείλει το ποίημα που μόλις έγραψε, εσύ ήδη θα τρέχεις να
κρυφτείς από την ντροπή σου.»
Ατάκα χωρισμού: « Αντίο απόλυτη αγάπη. Αντίο μεγάλε έρωτα. Δεν έχω δάκρυα να κλάψω, δεν έχω
λόγια να πω. Πάω για κάνα ποτό.»
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 07/05/2009 00:30
_____________________________________

Πες μου τι ζώδιο είσαι......να σου πω τι θα φας, πού και με ποιους!
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Κριός:
Δυναμικοί, αυθόρμητοι, ειλικρινείς, φαντασιόπληκτοι και ρεαλιστές σε ένα, κατά καιρούς αφελείς
κατά καιρούς ευφυείς, περίεργοι και υπερφίαλοι, βιαστικοί και ορμητικοί, παθιασμένοι και αιρετικοί,
αιώνιοι κατακτητές, αλλά και απίθανα ζηλιάρηδες: γενικά, μπλέξατε. Αν υπήρχε γεύμα σε χάπι,
είναι οι πρώτοι που θα το έπαιρναν, για να κερδίσουν χρόνο για σεξ ή καριέρα. Οπουδήποτε κι αν
βρεθούν για φαγητό, εκτιμούν κυρίως το …θήραμά τους, που κάθεται αμέριμνο απέναντι, και
αμέσως μετά το γρήγορο σέρβις. Ένα μοντέρνο ρεστοράν με επιθετικές γραμμές, trendy πιάτα,
προχωρημένο ντεκόρ και αεικίνητο σερβιτόρο τους κεντρίζει περισσότερο απ’ το ίδιο το μενού. Και
άδειο πιάτο να τους δώσεις, μια χαρά περνάνε αυτοί. Συνήθως έχουν μόνιμα στέκια. Ισχυρίζονται
ότι εκεί βρίσκουν φίλους και γνωστούς, αλλά εγώ πιστεύω ότι μάλλον ζουν για τους τεμενάδες που
συνεπάγεται η άφιξή τους. Επειδή είναι και του ταξιδιού και του φεύγα, και κάνα έθνικ εστιατόριο
δε θα τους χάλαγε. Γενικά το ανατολίτικο τούς πάει, και λόγω αφέλειας -επιμένω-(οι ίδιοι θεωρούν
ότι είναι «υπεράνω χρημάτων») μπορεί να την πληρώσουν και χρυσάφι. Αν αργήσει ο λογαριασμός,
είναι ικανοί να σηκώσουν κέρατο, αλλά αν είναι φουσκωμένος, επειδή η ντοματοσαλάτα ήταν
αιγυπτιακή, δεν θα βγάλουν κιχ.
Ταύρος:
Φιλήδονοι, δίκαιοι, τολμηροί, μαγνητικοί, με έμμονες ιδέες, με υπερβολή, με τάση αυταρέσκειας, με
πάθος για το φαγητό, το σεξ, τα γλυκά και τα όμορφα πράγματα. Είναι οι γευσιγνώστες του
ζωδιακού κύκλου και τα απαιτούν όλα. Και καλό φαγητό και άριστο κρασί και όμορφο περιβάλλον
και άψογη διαδικασία σερβιρίσματος και ακριβά πούρα για το τέλος. Δεν κοροϊδεύονται εύκολα.
Δώσ’ τους γαλλική κουζίνα και κεριά αναμμένα και πάρε τους την ψυχή. Δεν θέλουν μοντερνισμούς
και super fast καταστάσεις. Θέλουν καλό φαγητό, σε άριστο περιβάλλον, σαν να πρωταγωνιστούν
σε ταινία. Χορτασμένοι, αμέσως μετά θα ψάξουν το σεξ. Και μείνετε ήσυχες πως θα το βρουν.
Δίδυμος:
Δραστήριοι, λαμπεροί, πανέξυπνοι, κοινωνικοί, επιπόλαιοι, γενναιόδωροι, παραπλανητικοί,
τυραννικοί, επικοινωνιακοί, εκκεντρικοί, παρανοϊκοί, διανοούμενοι, τρεχαλαντζήδες, με ημικρανίες,
τα δοκιμάζουν όλα, ταξιδεύουν πολύ, σε νευριάζουν τόσο με τους ρυθμούς τους, που σου έρχεται να
τους γυρίσεις και μια σφαλιάρα μπας και συνέλθουν. Με την περιέργεια που έχουν, βάλ’ τους να
φάνε σε όλα τα ιδιαίτερα μέρη: κινεζικά, μεξικανικά, λιθουανικά, τσέχικα, αζτεκικά, μολδαβικά,
ζιμπαμπουινικά, καταγώγια, τεκέδες, τόπους εκπαίδευσης αστροναυτών με χάπια της NASA -όλα
θέλουν να τα ξέρουν! Χαμήλωσέ τους και τη μουσική να μπορούν να μιλάνε μόνοι τους και τους
έχεις ενθουσιάσει. Τους κάνεις ό,τι θες μετά. Σπανίως θα φάνε. Θα χαρούνε τόσο με την ανακάλυψη
της νέας γευστικής κουλτούρας, θα αναλύσουν τόσο ό,τι ξέρουν και δεν ξέρουν, που δεν θα
προλάβουν να απασχολήσουν το στόμα τους μασώντας. Μετά το φαγητό, θα βολευτούν με κάνα
βρώμικο στη Μαβίλη.
Καρκίνος:
Ευαίσθητοι, οξύνοες, επιθετικοί, με πλούσια φαντασία, με τάση για διασκέδαση αλλά και
αυτοκαταστροφή, με ανασφάλεια, με ροπή στην περιπέτεια, με εξαρτήσεις, με συναισθηματικές
εμπλοκές και εμμονές, ευερέθιστοι, μονίμως πληγωμένοι, με αγάπη στο ξενύχτι και -μεταξύ
μας-ολίγον μίζεροι. Αυτοί είναι οι Καρκίνοι. Ένα ρεστοράν ξενοδοχείου είναι ό,τι πρέπει, αρκεί να
θεωρείται ακριβό. Μουσική διακριτική, παστέλ ει δυνατόν χρώματα, καθαριότητα και τι στον κόσμο!
Η ελληνική κουζίνα είναι γι’ αυτούς ιδανική, διότι τους φέρνει γλυκές αναμνήσεις απ’ τα παιδικά
τους χρόνια, που πάρα πολύ τις έχουν ανάγκη. Ένα λεμονάτο, ένα στιφάδο, ένα μπριαμ μπορεί να
τους φέρει μέχρι και δάκρυα, γιατί θυμήθηκαν την καημένη τη μανούλα, που το μαγειρεύει τόσο
νόστιμα! Στο γλυκό καταρρέουν: ένας μπακλαβάς, σιροπιαστός, σαν αυτόν που έφτιαχνε η γιαγιά,
μπορεί να τους κάνει κουρέλι. Για να στανιάρουν θα πιουν κάνα μπουκάλι βότκα, που ευτυχώς δεν
τους θυμίζει τίποτα. Παρά μόνο τον Λένιν… αχ, είδες τι έπαθε ο καημένος που τον έβγαλαν απ’ το
μαυσωλείο… Λυγμοί!
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Λέων:
Πιστοί, παθιασμένοι, ειλικρινείς, αγαπησιάρηδες, εγωιστές, απαιτητικοί, αφοσιωμένοι, έμπιστοι,
μαζοχιστές, αρχηγοί, ήρωες. Δημιουργικοί, διακτάτορες, αναίσθητοι, νάρκισσοι. Μυστικοπαθείς. Σε
γυναίκα θα την ξεχωρίσετε απ’ τα σκουλαρίκια. Ό,τι περίσσεψε απ’ τον πολυέλαιο το φοράει στα
αφτιά. Σε άντρα θα τον ξεχωρίσετε απ’ τη μαλούμπα. Όσοι κομμωτές και αν πέρασαν απ’ αυτό το
κεφάλι, χαίτη με λασπωτήρα δείχνει! Θα κάνουν όση φασαρία μπορούν στο τραπέζι, θα κάθονται
στο κέντρο, θα γελούν ηχηρά. Θα πίνουν -φυσικά-και θα τρώνε πρώτοι και απ’ τα πιάτα των
διπλανών. Ιδανικά μέρη γι’ αυτούς, οι ταβέρνες στη Σταμάτα και τα πεϊνιρλάδικα στη Δροσιά, όπου
μπορούν να δεσπόζουν ηγετικά στο χώρο, βγάζοντας και κάνα λόγο για τις επικείμενες εκλογές.
Συχνά μπορεί να τους ανήκει και η ταβέρνα -γιατί είναι αρχηγοί και όχι παίξε γέλασε-ή, αν τους
άρεσε πολύ, αύριο μπορεί και να την αγοράσουν. Διότι έχει και λεφτά συνήθως ο Λέων, που βέβαια
φροντίζει να σπαταλήσει με την πρώτη ευκαιρία.
Παρθένος:
Προσφέρουν υπηρεσίες, σταθεροί, αυστηροί, πρακτικοί, καλαίσθητοι, αγχώδεις, υπερβολικοί,
τρυφεροί, σνομπ, εξαρτώμενοι, αναποφάσιστοι, συλλέκτες, τελειομανείς, σπαστικοί, μανιακοί με
την καθαριότητα, με τρία σφουγγαράκια στο νεροχύτη (ένα για τα μαχαιροπίρουνα, ένα για τα
πιάτα και ένα για τα ποτήρια) και με τρία αφρόζο περασμένα στη λεκάνη του μπάνιου για να μυρίζει
ταυτόχρονα και ωκεανό και δάσος και όταν-μπαίνει-η-άνοιξη. Κανένα ρεστοράν δεν είναι καλύτερο
απ’ το σπίτι. Τρώνε σπίτι τους! Μαγειρεύουν μόνοι τους! Στρώνουν το τραπέζι μόνοι τους. Και καμία
φορά καλούν και κάνα φίλο. Ένα απλό τραπέζι για τέσσερα άτομα μπορεί να τους πάρει τέσσερις.
Θα έχουν καλλιεργήσει μόνοι τους τις πρώτες ύλες, τις οποίες και θα μαζέψουν για να είναι
φρέσκιες. Έχω δει παρθένο με κοτούλες για φρέσκα αβγά, που τα έφτιαχνε ομελέτες πριν
προλάβουν καλά καλά να τα γεννήσουν τα ζωντανά! Όχι στην Καρδίτσα, καλέ. Στο Κεφαλάρι!
Ζυγός:
Γοητευτικοί, κυριαρχικοί, ακριβείς, αναποφάσιστοι, ελεύθερα πνεύματα, διορατικοί, επικριτικοί,
υπναλέοι, αδιάφοροι, κοινωνικοί, έξυπνοι, υπερευαίσθητοι. Αν προλάβουν, τρώνε! Αν θυμηθούν,
τρώνε! Αν τους το πας στο στόμα να τους ταΐσεις, τρώνε! Αλλιώς, υπάρχουν πάντα και τα
νοσοκομεία με τους ορούς. Αν επιμένεις να τους βγάλεις για φαγητό, να τους πας σε ένα καλό,
αισθητικά άψογο και φωτεινό ρεστοράν. Ρώτα τους πριν αν τρώνε κρέας. Συχνά ακτιβιστές και
εγγεγραμμένοι σε άπειρους συλλόγους για τη σωτήρια ζωών και ζώων, πιθανώς να είναι vegetarian.
Αλλά κι αν ακόμα μελιτζάνες, σόγια, ρύζια, μανιτάρια όλων των ειδών και άγρια χόρτα των αγρών
δεν είναι η ζωή τους, πες τους καμιά ιστορία για βοτάνια, ροφήματα και αφεψήματα και τους έκανες
δικούς σου. Βέβαια, τι να τους κάνεις, που θα σε κρίνουν μια ζωή; Σούπα ίσως;
Σκορπιός:
Οξυδερκείς, μεταφυσικοί, μυστηριώδεις, αυτοκαταστροφικοί, ξεροκέφαλοι, αισθησιακοί,
καταθλιπτικοί, ερωτομανείς, γοητευτικοί, εφευρετικοί, πιστοί, ανάλγητοι, σκληροί, εσωστρεφείς,
όμορφοι, ή του ύψους ή του βάθους, ή των άκρων ή των άκρων. Όπου κι αν τους ταΐσεις αυτούς,
φρόντισε να έχει αισθησιασμό το περιβάλλον ή υπόσχεση σεξ. Μπορούν να φάνε και σε ρεστοράν
που σερβίρουν γυμνόστηθες σερβιτόρες, αλλά και σε μέρος απόλυτα παραδοσιακό, ανατολίτικο όλο
μαξιλάρες, βελούδα και λιβάνια να καίνε. Εσύ, φόρα ντεκολτέ, βάψε κόκκινα χείλη και φάε
αισθησιακά το καλαμαράκι. Είναι το καλύτερό τους! Οι ίδιοι, θα φάνε οτιδήποτε τους κάνει να
φαντασιώνονται πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σεξ. Τα γλυκά, η σαντιγί, οι σοκολάτες και
οι φράουλες είναι τα καλύτερά τους - διότι ξέρουν να τα χρησιμοποιούν ποικιλοτρόπως. Όχι πως
δεν είναι ευρηματικοί και στο ιμάμ, αλλά απόφυγέ το αν μπορείς, γιατί θα σου μείνει ο λεκές στο
σεντόνι…
Τοξότης:
Υπεύθυνοι για τους εαυτούς τους, ανεύθυνοι για τους άλλους, διορατικοί, ευμετάβλητοι,
ταλαντούχοι, λαμπεροί, άπιστοι, μεγαλόκαρδοι, όλο αυτοπεποίθηση, ιδιότροποι, χαριτωμένοι,
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καριερίστες, θετικοί, ταξιδευτές. Θα φάνε γρήγορα, θα βολευτούν όπως όπως και δεν θα
διαμαρτυρηθούν. Πάντα έχουν κάπου να πάνε, κάποιο αεροπλάνο να προλάβουν ή ένα ταξίδι να
οργανώσουν. Γι’ αυτό θα φάνε στο πόδι, περπατώντας πάνω κάτω, κάτι σε σάντουιτς. Στο τσακίρ
κέφι θα καθίσουν και σε κάνα φαστ φουντ. Θα τους βρεις σε ρεστοράν πολυκαταστημάτων, στο
Κολωνάκι στα ορθάδικα σαντουιτσάδικα και στο γραφείο να τρώνε σαλάτα ντιλίβερι. Πίνουν χυμούς
- για τις βιταμίνες, αλλά και γιατί τους βρίσκουν στο περίπτερο. Και τον φραπέ μονορούφι τον
πίνουν, γιατί έχουν μια δουλειά μετά. Αν τους πετύχεις κάπου ήρεμους, είσαι πολύ τυχερός, γιατί η
παρέα τους είναι απολαυστική, αλλά έλα που δεν κάθονται αν δεν τους δέσεις; Αν θες να φας μαζί
τους Καθαρή Δευτέρα, πρέπει να είσαι διατεθειμένη να πετάξεις μέχρι το Περού, όπου έχουν
κανονίσει μια περιήγηση στο Μίτσου Πίτσου.
Αιγόκερως:
Εργατικοί, με ενδιαφέροντα, δογματικοί, ανθεκτικοί, εργασιομανείς, αφελείς, χειριστικοί,
θυσιάζονται όμως για τους άλλους και γενικώς είναι παιδιά για οικογένεια, της ρουτίνας και του
προγράμματος. Συνήθως θα φάνε στης μαμάς. Αν όμως βγούνε έξω, θα φάνε κάτι που μοιάζει με της
μαμάς. Μια ταβέρνα με μητριαρχική φιγούρα στην κουζίνα και γεύσεις σπιτικές είναι το καλύτερό
τους. Αν μάλιστα έχει μόνο τρία πιάτα για να διαλέξουν, σημάδι πως το φαγητό είναι σπιτικό,
μιλάμε για μεγάλα κέφια! Θέλουν γύρω τους παιδιά, ανιψιά και παιδικούς σταθμούς σε εκδρομή.
Ακόμη κι ένας παιδότοπος στολισμένος με χαρταετούς ή δεινόσαυρος μπορεί να τους ενθουσιάσει.
Α! Θέλουν οπωσδήποτε να έχει χώρο το πάρκινγκ για το οικογενειακό στέισον βάγκον τους.
Εννοείται δε ότι το πορμπαγκάζ τους θα είναι γεμάτο για ό,τι χρειάζεται ένα παιδί και μια
οικογένεια. Αν πάλι δεν έχουν παιδί και οικογένεια, δεν πειράζει. Αυτοί είναι έτοιμοι ανά πάσα
στιγμή.
Υδροχόος:
Μεγαλοφυείς, μοναδικοί, αγχωτικοί, αδιάφοροι για συνέπειες, φινετσάτοι, καλαίσθητοι, ανώριμοι,
ζωτικοί, τρυφεροί, ευερέθιστοι και παρορμητικοί, επιτυχημένοι, αγωνιστές και ουμανιστές,
πεσιμιστές, εφευρίσκουν πάντα το καινούργιο. Όπου υπάρχει μόδα είναι μέσα. Τι είναι φέτος της
μόδας; Το σούσι; Το ξέρουν πρώτοι, έχουν γνωριμίες με τους μαγαζάτορες, τους μετρ και τους σεφ
και άποψη ποιο πιάτο είναι καλύτερο. Τι ήταν πέρυσι της μόδας; Το αρνί στη λαδόκολλα
σερβιρισμένο με σέσουλα; Πάλι το ξέρουν, το ’χουν βρει πρώτοι, το ’χουν καθιερώσει και το χουν
ήδη ξεπεράσει. Είναι πάντα, σε όλα, ένα βήμα μπροστά. Δεν έχει σημασία γι’ αυτούς το φαγητό καθ’
αυτό αλλά η πρωτοπορία. Τόσο στο φαγητό όσο και στην παρέα τους (που αποτελείται συνήθως
από μοντέλα, ηθοποιούς, συγγραφείς, ζωγράφους που θα καθιερωθούν σε λίγο) σημασία έχει το
καινούργιο.
Ιχθύς:
Ευαίσθητοι, συναισθηματικοί, με πάθος, με διαίσθηση, με έλλειψη ρεαλισμού και ανυπομονησία, με
βάθος συναισθημάτων, ευάλωτοι, τα παρατάνε εύκολα, φιλόσοφοι, υποτιμούν τους άλλους,
θρησκόληπτοι, παραδοσιακοί, παρατηρητικοί. Ψάρια είναι, ε, πού θα φάνε; Σε ψαροταβέρνα φυσικά!
Κακαβιές, σούσι, μαρίδες, αχινοσαλάτες, γυαλιστερές, τσιπούρες, χταπόδια, μενταγιόν από
λαβράκι, αστακομακαρονάδες… Κάθε μορφή θαλάσσιας τροφής τους ενθουσιάζει. Ακόμη και το
πλαγκτόν. Αν μπορέσεις να τους το σερβίρεις, θα το φάνε. Ύμνος τους: Το λίγο κρασί, λίγο
θάλασσα και τα αγόρι μου ή το αγόρι σου, δεν έχει γι’ αυτούς σημασία. Ενυδρεία, μπλε χρώματα,
διαφάνειες, παραθαλάσσια μέρη τους ενθουσιάζουν. Ένα καλό λευκό κρασί παγωμένο, μια ασημένια
σαμπανιέρα για να διατηρείται το κρασί στη σωστή θερμοκρασία και ένα τραπεζομάντιλο στην άκρη
της θάλασσας γεμάτο με πιατέλες θαλασσινών, είναι η ιδανική εικόνα ευτυχίας γι’ αυτούς.
Καλοζωισμένος ο Ιχθύς, είναι απόλαυση. Μόνο πρόσεξε γιατί βγαίνει σε δυο είδη: και μαριδάκι και
καρχαρίας. Θα τον φας ή θα σε φάει;
Της Αλεξάνδρας Τσόλκα
============================================================================
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Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από rosa 3 - 07/05/2009 08:57
_____________________________________

Ζώδια και Απιστία
Τα αστέρια «μιλούν» και μας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους σχετικά με την
πίστη και την απιστία των ζωδίων.
Άνδρας Κριός
Η απερίσκεπτη στάση του είναι μοναδική. Ορμά με την ψυχή του σε κάθε
ερωτική περιπέτεια σαν να είναι μοναδική. Δίνει μεγάλη σημασία στο
ρομαντισμό μέσα στη σχέση του και, όταν δεν υπάρχει, του είναι αρκετά
εύκολο να ρίξει τα μάτια του αλλού.
Γυναίκα Κριός
Είναι δεκτική και χαδιάρα και διαισθητική. Όσο νιώθει την αγάπη σας,
μπορείτε να είστε σίγουροι για την αφοσίωση της. Πα να μην τη χάσετε θα
πρέπει να φροντίσετε να παραμένουν ζωντανά στη σχέση σας το πάθος και ο
ρομαντισμός.
Άνδρας Ταύρος
Θα κάνει τα πάντα για την αγαπημένη του, όσο εκείνη αναγνωρίζει την
αυθεντία του. Βασικά, είναι πιστός και αγαπά τη σύντροφο του μέσα από την
καρδιά του. Θα κάνει τη «στραβοτιμονιά» μόνο όταν νιώσει πως δεν τον
θαυμάζετε πια.
Γυναίκα Ταύρος
Πρόκειται για ένα αισθησιακό πλάσμα, που εκφράζει ελεύθερα τον ερωτισμό
του. Ένα ζώδιο αρκετά πιστό και
συνεπές. Η Ταυρίνα θα απατήσει το σύντροφο της μόνο όταν δεν θα μπορεί πια
να είναι υπερήφανη για εκείνον, όταν δηλαδή ξεπέσει στα μάτια της.
Άνδρας Δίδυμοι
Απρόβλεπτος και ανήσυχος ο άνδρας αυτός μπορεί να βρει «διαφορετικούς
τρόπους να πει «Σ? αγαπώ» όσο αυτός. Ωστόσο, δεν μπορεί να είστε σίγουρη αν
αύριο θα ισχύουν ακόμη όσα σας είπε σήμερα. Δεν μένει στο «χθες» και δεν
τον ενδιαφέρει το «αύριο». Ζει απόλυτα το «τώρα».
Γυναίκα Δίδυμοι
Εδώ έχετε να κάνετε με μια γυναίκα που μπορεί να προσαρμοστεί στις δικές
σας επιθυμίες. Θα σας είναι πιστή όταν εσείς το θέλετε και της το δείχνετε.
Θέλει να είναι ανεξάρτητη και αναζητά σοβαρή σχέση με εκείνο τον άνδρα που
θα μπορεί να δεχθεί την ανάγκη της αυτή.
Άνδρας Καρκίνος
Αυτός ο κύριος είναι ονειροπόλος αλλά συγχρόνως και πρακτικός. Αγαπά το
φλερτ, αλλά πρέπει να ξέρετε πως κρύβει τρυφερή καρδιά που εύκολα μπορεί να
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πληγωθεί. Αν δεν τον πληγώσετε, δεν έχετε φόβο να σας απατήσει.
Γυναίκα Καρκίνος
Ευαίσθητα πλασματάκια. Πληγώνονται εύκολα και κλαινε ακόμη ευκολότερα. Αν
μια τέτοια γυναίκα είναι σίγουρη για την αγάπη σας, θα σας είναι πιστή για
μια ζωή. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν διστάζει να καταστήσει σαφές ότι έχει
δυσαρεστηθεί και «παγώνει».
Άνδρας Λέων
Ζηλιάρης και κτητικός στις σχέσεις του ο Λέων. Περιποιητικός και δοτικός,
αγαπά αληθινά και δεν απατά εύκολα τη σύντροφο του.
Γυναίκα Λέων
Όμορφη, έξυπνη και γεμάτη ζωντάνια. Εμπνέει έναν απαράμιλλο ερωτισμό. Της
αρέσει να νιώθει επιθυμητή. Επιτρέπει στον εαυτό της μικρά και αθώα φλερτ.
Αν προχωρήσει σε απιστία εξαρτάται πολύ από το σύντροφο της. Πιστεύει πολύ
στο «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».
Άνδρας Παρθένος
Οι άνδρες αυτοί αγαπούν τις βαθιές και ειλικρινείς σχέσεις, αυτές που τους
εμπνέουν απόλυτη εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Αποζητούν μια καλή σύζυγο και
όχι μια πρόσκαιρη ερωμένη. Όταν λοιπόν βρουν αυτό που ψάχνουν, δύσκολα
ρισκάρουν να το χάσουν.
Γυναίκα Παρθένος
Ντροπαλή, γήινη και συγκρατημένη. Κάνει τα πάντα για να κρατήσει κοντά της
το μεγάλο έρωτα. Ο μόνος λόγος για να πέσει σε ξένη αγκαλιά είναι να μην
την ικανοποιεί πλέον η σχέση της, ώστε να πιστέψει πως στο τρίτο πρόσωπο θα
βρει την αληθινή αγάπη που τόσο αποζητάει.
Άνδρας Ζυγός
Μπερδεύει συχνά τη φιλία με τον έρωτα. Αγαπά τις περιπέτειες. Κατέχει πολύ
καλά την τέχνη της απιστίας και δύσκολα μια γυναίκα μπορεί να του
αντισταθεί.
Γυναίκα Ζυγός
Η Ζυγίνα έχει ανάγκη την αναγνώριση. Αγαπά τη συντροφικότητα και κάνει τα
πάντα για την αρμονία στη σχέση. Βλέπει τον άνδρα ως βασικό στήριγμα της
και δεν ρισκάρει να τον χάσει, εκτός αν βρει άλλο έρεισμα, πιο δυνατό και
αξιόπιστο.
Άνδρας Σκορπιός
Ένας γνήσιος Σκορπιός έχει μεγάλη ζήτηση στις γυναίκες. Άνδρας αινιγματικός
και αδιαμφισβήτητα σεξουαλικός, γίνεται στόχος των απανταχού θηλυκών,
Ωστόσο, εκείνος δεν έχει μάτια παρά μόνο για το ταίρι του. Θα σας είναι για
πάντα πιστός.
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Γυναίκα Σκορπιός
Είναι ιδανική στο ρόλο της μητέρας και της συζύγου. Διαθέτει έκτη αίσθηση
που τη βοηθά να αναγνωρίσει με την πρώτη ματιά το μέλλοντα σύντροφο της.
Μια Σκορπίνα ως σύντροφος δεν θα σας κάνει ποτέ να αμφιβάλετε για την
αφοσίωση της.
Άνδρας Τοξότης
Του αρέσει πολύ να φλερτάρει. Αγαπά το ταίρι του, αλλά με ειλικρίνεια
δηλώνει πως δεν αντέχει την καταπίεση. Χρειάζεται χώρο για να αναπνέει αλλά
και για το «αθώο» του φλερτ, που χρησιμοποιεί σαν τονωτική ένεση. Αν δεν
τον πιέζετε και δεν του κάνετε πολλές ερωτήσεις, δεν θα υπάρξει θέμα
απιστίας.
Γυναίκα Τοξότης
Αν η σύντροφος σας είναι Τοξότης, μην τολμήσετε ποτέ να απαιτήσετε κάτι από
εκείνη. Θα πρέπει να της το ζητήσετε πολύ ευγενικά. Της αρέσει να την
προστατεύουν αλλά όχι να την ορίζουν. Αν είστε ευγενικός και τρυφερός μαζί
της, θα σας ανταμείψει με την πίστη της.
Άνδρας Αιγόκερως
Είναι καταπληκτικός οικογενειάρχης. Απόλυτα πιστός, αρκεί να του δίνετε την
αναγνώριση σχετικά με την αξία του, που τόσο έχει ανάγκη. Πείτε του πόσο
όμορφος κι έξυπνος είναι και μη φοβάστε τίποτε.
Γυναίκα Αιγόκερως
Απόλυτα πειθαρχημένη και άριστα οργανωμένη, ελέγχει άρτια σώμα και μυαλό.
Βασική προτεραιότητα της είναι το επάγγελμα και μετά έρχεται η αγάπη, οπότε
και δεν υπάρχει φόβος να σας απατήσει.
Άνδρας Υδροχόος
Έχει πολλά ενδιαφέροντα και χρειάζεται μια σύντροφο με την οποία να μπορεί
να συζητά όλα τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Είναι άτομο πιστό. Το σεξ τού
είναι σημαντικό αλλά όχι περισσότερο από το φαγητό ή την εφημερίδα του. Δεν
θα ξεχάσει ποτέ την πρώτη του αγάπη.
Γυναίκα Υδροχόος
Αν η σύντροφος σας είναι Υδροχόος, πρέπει να θυμάστε πως δεν είναι
ιδιοκτησία σας, ότι δεν σας ανήκει! Η γυναίκα αυτή έχει ανάγκη να νιώθει
ελεύθερη. Μην προσπαθήσετε να την κρατήσετε «δεμένη» στο σπίτι, γιατί τότε
ή θα αποδράσει, αφήνοντας σας μόνους, ή θα πάθει κατάθλιψη. Το κακό είναι
πως αποζητά την ελευθερία και στο σεξ, γεγονός για το οποίο καλό θα είναι
να επαγρυπνείτε...
Άνδρας Ιχθύες
Είναι οι καλύτεροι ακροατές. Θα σκύψουν σε όποιο πρόβλημα σας και θα σας
βοηθήσουν να το ξεπεράσετε. Έχουν ανάγκη την ηρεμία και αποζητούν συχνά
λίγη μοναξιά. Χρειάζονται λεπτό χειρισμό. Μην κολλάτε πάνω στον δικό σας
σαν βδέλλα και θα σας είναι για πάντα πιστός!
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Γυναίκα Ιχθύες
Γοητευτική, συγκρατημένη, όμορφη. Δεν θέλει τον άνδρα στη σκιά της.
Θαυμάζει το σύντροφο της και τον κοιτά στα μάτια. Λαχταρά την προστασία
του. Σε άλλη περίπτωση, δεν θα δυσκολευτεί να τον απατήσει.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 13/05/2009 22:49
_____________________________________

Ζώδια και οδήγηση
ΚΡΙΟΣ
Ο καλύτερος πελάτης των τροχονόμων ... Του αρέσει η ταχύτητα και οι προκλήσεις. Είναι ικανός
την στιγμή που κάποιος τον προσπερνά να αυξήσει ταχύτητα για να κερδίσει μία άτυπη κόντρα.
Τραβάει τα βλέμματα των τροχονόμων χωρίς να είναι και πολυδιατεθειμένος να υπακούσει στα
σήματά τους. Του αρέσουν τα κόκκινα αυτοκίνητα γιατί με αυτά εκφράζεται η επιθετικότητά του. Ο
λόγος που καταλαμβάνει την 7η θέση στον πίνακα και όχι κάποια χειρότερη είναι πως δεν
προλαβαίνει να προκαλέσει ατυχήματα γιατί συνήθως βρίσκεται στα δεξιά του δρόμου με έναν ή
περισσότερους τροχονόμους στο παράθυρό του
ΤΑΥΡΟΣ
Αν ακούσετε κάποιον ανυπόμονο στο φανάρι να σας κορνάρει πριν καλά καλά ανάψει το πράσινο
τότε αυτός θα πρέπει να ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι ο οδηγός εκείνος που λατρεύει την
κόρνα γιατί αποτελεί ένα εξαίρετο μέσο για να εξωτερικεύσει την γκρίνια του. Σαν συνοδηγός είναι
ακόμα χειρότερος: Παραπονιέται και γκρινιάζει για ότι βλέπει γύρω του. Αποφεύγει τους δρόμους
με τα διόδια γιατί δεν θέλει να καταθέτει εκεί όσα έχει κερδίσει με κόπο. Όταν βρίσκεται στο τιμόνι
επιλέγει την δεξιά λωρίδα οδηγώντας ακριβώς στο όριο της ταχύτητας και πολλές φορές κάτω από
αυτό αδιαφορώντας για τους άλλους που θα ήθελε την συγκεκριμένη στιγμή να μην υπάρχουν
κιόλας στο οπτικό του πεδίο (ή ακόμα και στην ζωή). Λόγω της ιδιοσυγκρασίας του κατέχει την
δεύτερη θέση σε πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα.
ΔΙΔΥΜΟΙ
Πέστου να μείνει σε μία λωρίδα ενώ οδηγεί και θα σε μισήσει. Αλλάζει συνεχώς λωρίδες
κυκλοφορίας, ελίσσεται σαν φίδι και προσπαθεί να αποφύγει έγκαιρα όσους θεωρεί αργούς
οδηγούς. Αν, τυχόν, κολήσει πίσω από κάποιον σαν αυτούς εκνευρίζεται, αγχώνεται και λειτουργεί
σαν το λιοντάρι στο κλουβί. Ενώ είναι επικίνδυνος για οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους, μέσα στην
πόλη βρίσκεται στο στοιχείο του καθώς αντιμετωπίζει πολύ εύκολα την κίνηση μπαίνοντας σε κάθε
κενό που συναντά μπροστά του και χρησιμοποιώντας όλα τα στενά της διαδρομής. Η έρευνα
απέδειξε πως συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να εμπλακεί σε ατύχημα
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ο πιο συντηρητικός οδηγός που πρόκειται να συναντήσει κανείς στον δρόμο. Κινείται αμυντικά
προσέχοντας τόσο για την δική του ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των άλλων. Επιλέγει μεσαία ή
αριστερή λωρίδα και είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του οδηγού εκείνου που δεν θα ξεκινήσει το
αυτοκίνητό του αν όλοι οι επιβάτες δεν έχουν φορέσει την ζώνη ασφαλείας και δεν έχουν καθήσει
αναπαυτικά στα καθίσματά τους. Σαν πατέρας (ή μητέρα) είναι καταπιεστικός για τα παιδιά του τα
οποία δεν αφήνει να κουνηθούν ούτε για μία στιγμή στο αυτοκίνητο. Καταλαμβάνει την 5η θέση στον
πίνακα επειδή αν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα θέλει (ακριβώς λέμε τώρα) τότε χάνει την
υπομονή του με απρόβλεπτες συνέπειες.
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ΛΕΩΝ
Ο πιο "επικοινωνιακός" από όλους τους οδηγούς. Είναι ο μόνος που κατεβάζει πολύ εύκολα το
παράθυρό του είτε για να κάνει παρατήρηση σε άλλους οδηγούς είτε για να απαντήσει σε
κορναρίσματά τους. Του αρέσει η ταχύτητα και είναι επικεντρωμένος στον προορισμό του ταξιδιού
του. Κοιτάζει συχνά τους καθρέπτες του όχι, όμως, για να ελέγξει τα αυτοκίνητα που τον
ακολουθούν αλλά για να διορθώσει την εμφάνισή του. Του αρέσει η δυνατή μουσική και οδηγεί,
συνήθως, με τέρμα τα μπάσα και τσίτα τα γκάζια. Έχει προγραμματίσει την ώρα άφιξης σε κάθε
ταξίδι και τσαντίζεται όταν βρεθεί σε κίνηση ή πίσω από αργούς οδηγούς. Καταλαμβάνει την 8η
θέση στον πίνακα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Όσο πιο μεγάλο αυτοκίνητο έχουν τόσο πιο καλά και άνετα νοιώθουν. Η άνεση είναι σημαντική για
αυτούς όπως και το να μην πάρουν ούτε μία κλήση από τροχονόμο. Οδηγούν στην μεσαία ή τη δεξιά
λωρίδα και πάντα σύμφωνα με το νόμο. Απεχθάνονται το μποτιλιάρισμα όπως και τις ουρές στα
διόδια. Είναι οι πρώτοι που θα εκμεταλλευθούν γρήγορους και σύγχρονους τρόπους που τους
διευκολύνουν την ζωή και την κίνηση στους δρόμους. Καταλαμβάνουν την 4η θέση στον πίνακα γιατί
προκαλούν ατυχήματα, κυρίως μέσα στις πόλεις, όπου δεν βρίσκονται και πολύ μέσα στα "νερά"
τους.
ΖΥΓΟΣ
Καλός οδηγός που θα ξεπεράσει κατά 10 μόλις χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας για να ξεφύγει από
την στάμπα του συντηρητικού οδηγού. Δεν θα πάει, όμως, παραπάνω γιατί δεν θέλει και την στάμπα
του γρήγορου οδηγού. Έχει μεγάλες αντοχές σε μακρινά ταξίδια και καταφέρνει να κρατά αμείωτο
το ενδιαφέρον των συνεπιβατών του. Σε συνηθισμένες καταστάσεις πολύ δύσκολα θα προξενήσει
ατύχημα. Αυτό θα γίνει όταν βρεθεί σε κάποια ακραία περίπτωση όπου θα έχει να επιλέξει από δύο
ή περισσότερες λύσεις και θα αναλωθεί στην διαδικασία αδυνατώντας να αποφασίσει.
Καταλαμβάνει την 9η θέση στον πίνακα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους οδηγούς του ζωδιακού κύκλου. Όχι γιατί οδηγεί
συντηρητικά αλλά επειδή γνωρίζει πως με τον τρόπο που οδηγεί μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.
Αυτό τον κάνει ιδιαίτερα υποψιασμένο και έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση.
Ελέγχει πιο συχνά από κάθε άλλο οδηγό τους καθρέπτες του και γνωρίζει τι συμβαίνει ακόμα και
στο πέμπτο σε σειρά μπροστινό του αυτοκίνητο. Οδηγεί γρήγορα και επιθετικά και "κυνηγάει" όσους
του "χώνονται" στον δρόμο για να πατσίσει μαζί τους. Μόλις το καταφέρει μειώνει ταχύτητα και
οδηγεί με την ηρεμία του. Με τους τροχονόμους δεν τα πάει καλά ενώ αν πάρει κλήση θα κινήσει "γη
και ουρανό" για να μην την πληρώσει. Μαζί με τους Αιγόκερους καταλαμβάνει την καλύτερη (12η)
θέση του πίνακα.
ΤΟΞΟΤΗΣ
Συντηρητικός οδηγός που εκνευρίζεται τόσο με την κίνηση όσο και με τους άλλους οδηγούς. Θεωρεί
πως έχει την καλύτερη εκπαίδευση από όλους τους άλλους και είναι ο καλύτερος μαθητής των
Σχολών Οδήγησης. Του αρέσουν τα ταξίδια και προτιμά τους αυτοκινητόδρομους και τους
επαρχιακούς δρόμους. Δεν βρίσκει καμμία συγκίνηση στην ταχύτητα και απορεί με όσους πεθαίνουν
για αυτήν. Με τέτοια συμπεριφορά κατορθώνει να έχει πολύ λίγα ατυχήματα. Αν έλειπε ο
εκνευρισμός του θα μπορούσε να καταλάβει ακόμα και την 12η θέση του πίνακα επικινδυνότητας.
Τώρα βρίσκεται στη 10η.
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ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Ο μόνος οδηγός που δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ του. Διαβάζει με εξαιρετική ευκολία τους χάρτες
και τις πινακίδες και ξέρει εκ των προτέρων σε ποια στροφή θα στρίψει, τι θα συναντήσει κ.ο.κ. Δεν
μιλάει όταν οδηγεί και του αρέσει να ακούει εκπομπές πολιτικού λόγου στο ραδιόφωνο. Οδηγεί
μεγάλα αυτοκίνητα και δεν γκαζώνει όχι γιατί δεν του αρέσει αλλά γιατί σκέπτεται το πρόστιμο που
έχει να πληρώσει αν τον πιάσουν. Είναι ο καλύτερος συνοδηγός που μπορεί να έχετε δίπλα σας και
ο καλύτερος οδηγός του ζωδιακού κύκλου. Έρχεται τελευταίος στον σχετικό πίνακα
επικινδυνότητας του ζωδιακού κύκλου καθώς έχει τα λιγότερα ατυχήματα (μαζί με τους Σκορπιούς).
Αυτό δεν προκαλεί εντύπωση γιατί οι Αιγόκεροι δεν είναι μόνο οι ασφαλέστεροι οδηγοί αλλά οι
ασφαλέστεροι οπουδήποτε, με ότι και αν καταπιάνονται.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το εντελώς αντίθετο του Αιγόκερου. Μιλάει συνέχεια όταν οδηγεί και θυμάται την "μάνα του και τον
πατέρα του" στις ιστορίες που διηγείται. Χάνεται πάρα πολύ εύκολα αλλά αυτό δεν τον πειράζει
καθώς βρίσκει επιπλέον χρόνο για να "ψυχαγωγήσει" τους συνεπιβάτες του. Έχει φθάσει στον
προορισμό του πριν ακόμα μπει στο αυτοκίνητό του (ή τουλάχιστον έτσι αισθάνεται). Αν ξεκινήσει
για καλοκαιρινό μπάνιο ήδη νοιώθει την αύρα της θάλασσας και την αρμύρα της έστω και αν
βρίσκεται μποτιλιαρισμένος στη Βουλιαγμένης. Όταν κάποια στιγμή φθάσει κοντά στον τελικό του
προορισμό μην βάλετε στοίχημα πως θα τον βρει κιόλας γιατί δεν σας βλέπουμε για "ταμείο".
Καταλαμβάνει την 6η θέση στον πίνακα.
ΙΧΘΕΙΣ
Μιλώντας για οδηγούς δεν θα έπρεπε, ίσως, να συμπεριλάβουμε τους Ιχθείς σε αυτούς. Υπερβολή;
Μάλλον όχι γιατί τους Ιχθείς τους πηγαίνουν, συνήθως, με το αυτοκίνητο και οι ίδιοι σπάνια
επιλέγουν να οδηγήσουν. Όταν αυτό (μόνο εξ ανάγκης) συμβαίνει τότε δίνουν την σειρά τους σε
όλες τις διασταυρώσεις και γίνονται οι πιο ευγενείς της ζούγκλας των δρόμων. Αν πρόκειται να
συναντήσουν διόδια στον δρόμο τους έχουν βγάλει ένα μισάωρο νωρίτερα τα ψιλά τα οποία έχουν
τοποθετήσει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην χρειασθεί να τεντωθούν για να τα φθάσουν. Εκεί ...
δίπλα στο τηλέφωνο που και αυτό είναι έτοιμο για κάθε ζήτηση. Η απειρία τους στην οδήγηση και η
ανασφάλεια που νοιώθουν τους έχει οδηγήσει στην τρίτη θέση επικινδυνότητας του ζωδιακού
κύκλου. Και ας μην αναφέρουμε την αφηρημάδα και τις ονειροπολήσεις τους οι οποίες είναι
παροιμιώδεις.
(πηγη= www.autopress. gr)
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 29/05/2009 19:51
_____________________________________

Οι "αταξίες" των ζωδίων
Πόσο άτακτος μπορεί να είναι ο σύντροφός σας; Μπορείτε να τον εμπιστεύεστε ή θα πρέπει να...
σκύβετε όποτε περνάτε από κάποια πόρτα; Διαβάστε την συνοπτική ανάλυση ανά ζώδιο για να
είστε απολύτως προετοιμασμένοι...
Κριός
• Θα είστε το ιδανικό και παθιασμένο ζευγάρι με έναν Κριό δίπλα σας...
• Τον εγωιστή Ταύρο να τον έχετε από κοντά γιατί είναι αχόρταγος εραστής.
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• Ο κοινωνικός Δίδυμος με τις υποκριτικές του ικανότητες σας παραμυθιάζει. Εδώ δεν υπάρχει
γιατρειά! χρόνια τα κέρατα!
• Στον ευαίσθητο Καρκίνο θα βγάλετε τα απωθημένα σας και θα γίνετε θύτης.
• Τον περήφανο Λέοντα θα τον κερατώσετε γιατί νομίζει ότι κάποιος είναι και σας κοιτάει αφ'
υψηλού.
• Τα σιγανά Παρθενάκια να φοβάστε, θα φάτε κέρατο με πρόγραμμα!
• Ολέθρια σχέση με το Ζυγό που σας καταπιέζει και σας ζηλεύει παράφορα.
• Κάλυψη και πίστη σε βάθος σα δίνει ο Σκορπιός!
• Αν δεν ζηλεύετε χωρίς λόγο, τον Τοξότη με τις ευχές μας...
• Σκεφτείτε καλά πριν τα φορέσετε σε έναν Αιγόκερω γιατί θα γίνει βίαιος.
• Αποφύγετε τις κόντρες με τον Υδροχόο γιατί θα γίνετε τάρανδος και δε θα το πάρετε χαμπάρι!!
• Ο συναισθηματικός Ιχθύς σας πνίγει με τον έρωτά του με αποτέλεσμα να θέλετε να πέσετε σε
άλλες αγκαλιές.
Ταύρος
• Έντονο πάθος με τον παρορμητικό Κριό αλλά το ματάκι σας παίζει! Και όχι μόνο...
• Ρουτίνα για τον Ταύρο, καταστροφικοί εγωισμοί και αμοιβαία κέρατα.
• Γίνεστε καχύποπτοι με τον Δίδυμο και ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, γιατί όντως αργά ή γρήγορα
θα σας τα φορέσει.
• Βουτηγμένοι μες στον έρωτα με τον Καρκίνο, μια σχέση που σας παρέχει όλα τα απαραίτητα
συστατικά για να είστε ευτυχισμένοι!
• Το Λιοντάρι σας μπλοκάρει σεξουαλικά με τη συντηρητικότητά του και πέφτετε ψυχολογικά! Πού
κουράγιο για κέρατο!
• Αν αποφύγετε την κτητικότητα με τον Παρθένο και τον αφήσετε πιο ελεύθερο θα είναι δικός σας
για πάντα.
• Το φάρμακο για τον άπιστο Ζυγό είναι να τον κερατώσετε εσείς και να τον έχετε σίγουρα.
• Με τον παθιάρη Σκορπιό η σχέση κρατάει μόνο αν είναι παράνομη.
• Αχαλίνωτο sex με τον Τοξότη αλλά το μυαλό σας είναι αλλού! Δεν σας καλύπτει εγκεφαλικά.
• Ονειρεμένες στιγμές ζείτε με τον Αιγόκερω όπου ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
• Ελπίζω να έχετε χώρο στο σπίτι για να βάλετε τη συλλογή με τα κέρατα που θα σας φορέσει ο
Yδροχόος!
• Ζήλια και καταπίεση νιώθετε από τον Ιχθύ, σας πνίγει το δίκιο και είστε στα πρόθυρα νευρικής
κρίσης.
Δίδυμος
• Το κερατάκι που βάζετε στον Κριό είναι το πιπεράκι για τη σχέση σας και φουντώνει το πάθος για
το μόνιμο ταίρι σας.
• Πολύ γκρίνια με τον Ταύρο, λέτε την αλήθεια και δεν σας πιστεύουν, θα το κάνετε για να μην σας
κατηγορούν άδικα.
• Κούρσα αλόγων θυμίζει η σχέση σας με Δίδυμο, εγωισμός και καταστροφικός ανταγωνισμός. Ποιός
θα φάει τα πιο πολλά κέρατα;
• Σας αποσπά την προσοχή ο Καρκίνος με το έντονο πάθος του και το εκρηκτικό sex!
• Ερωτικό παροξυσμό σας προκαλεί ο Λέοντας και εξαντλείτε όλο το κάμα σούτρα!
• Ολέθρια σχέση με τον Παρθένο, μαζί δεν κάνετε και χώρια δε μπορείτε, προσοχή γιατί είναι πολύ
παρατηρητικός.
• Με τον παιχνιδιάρη Ζυγό, μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια, διεστραμμένο sex που δεν έχει τόπο
και χρόνο.
• Εκπληρώνεται η πιο κρυφή σεξουαλική σας επιθυμία έχοντας ένα Σκορπιό πλάι σας.
• Ελεύθερη σχέση χωρίς ταμπού με τον Τοξότη, με κέρατα μεταξύ σας και εις γνώσην σας.
• Θα κερατώσετε τον Αιγόκερω γιατί είναι συντηρητικός στο κρεβάτι.
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• Προσέχετε με τον Υδροχόο γιατί δε θα χωράτε πουθενά από τα κέρατα.
• Φουντώνει η τάση σας για παρανομία όταν είστε με Ιχθύ θα έχετε παράλληλη σχέση για να
νιώθετε καλά.
Καρκίνος
• Καλό κρεβάτι κάνετε με τον Κριό αλλά θα γίνετε θύμα της παρορμητικής επιπολαιότητάς του.
• Φιλήδονες εμπειρίες και βαθιά συναισθήματα σας δίνει ο Ταύρος.
• Ο σεξουαλικά αχόρταγος Δίδυμος σας παρασύρει στα δίχτυα του! Πού χρόνος για κέρατο...
• Η κυκλοθυμικότητα του Καρκίνου σας ρίχνει ψυχολογικά χωρίς να υπάρχει απιστία.
• Έντονα παθιασμένη ερωτική σχέση έχετε με έναν Λέοντα που κανείς από τους δύο δε θα σκεφτεί
να κοιτάξει αλλού!
• Η σταθερότητα του Παρθένου σας κάνει να νιώθετε σιγουριά και του τα φοράτε, αλλά μόλις
χάσουμε κάτι πολύτιμο τότε το εκτιμάμε...
• Ο Ζυγός σας κυνηγάειμέχρι να σας κάνει το σκυλάκι του, μετά πάει για άλλα και τον κυνηγάτε
εσείς!
• Θύελλα το sex με τον Σκορπιό αλλά στο τέλος με τη ζήλια του σας οδηγεί στην παρανομία.
• Φουντώνουν οι ανασφάλειές σας με το τρελό έρωτα του ανεξάρτητου Τοξότη.
• Η συντηρητικότητα του Αιγόκερω σας κάνε να είστε μόνιμοι στο ψάξιμο για να νιώσετε πλήρης.
• Όποιο πρόβλημα υπάρχει στη σχέση σας με τον Υδροχόο το λύνετε με ένα καλό κρεβάτι.
• Με τον ορεξάτο Ιχθύ θα χάσετε κιλά από το πολύ sex! Αλλιώς βλέπω κέρατα στο κεφάλι σας.
Λέων
• Πολλά κόμπλεξ δημιουργείτε στον Κριό και σας κερατώνει για να επιβεβαιωθεί.
• Έλλειψη εμπιστοσύνης έχετε με τον Ταύρο, τον πιέζετε με την κρεβατομουρμούρα σας και η σχέση
παραμένει επιφανειακή!
• Ο Δίδυμος βγάζει από μέσα σας τις σεξουαλικές φαντασιώσεις που δεν είχατε πραγματοποιήσει
ποτέ!
• Διαρκή πόθο για έρωτα σας δίνει ο Καρκίνος που προσπαθεί με τη στάση του να σας κάνει να
ζηλέψετε για να είστε πάντα μαζί του!
• Εμπόλεμη κατάσταση με το Λιοντάρι, έντονες συγκρούσεις και ανταγωνιστικά κέρατα! Καλό
κουράγιο...
• Η μονοτονία της Παρθένου σας ωθεί στην παρανομία, αλλά μένετε μαζί του για τη σιγουριά που
σας παρέχει.
• Αν δώσετε ασφάλεια στον Ζυγό θα σας κερατώνει ασύστολα.
• Ζείτε ονειρεμένες ερωτικές στιγμές με τον Σκορπιό, αλλά μπαίνετε σε διλήμματα από τη ζήλια
του.
• Εδώ δε ξέρουμε ποιος κερατώνει ποιόν με τον Τοξότη! Άπιστοι και οι δύο...
• Ο διαφορετικός χαρακτήρας του Αιγόκερω δημιουργεί ψυχρότητα στη σχέση και τρέχετε αλλού!!
• Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να δώσετε στον ερωτιάρη Υδροχόο θα σας τα φορέσει...
• Με τον Ιχθύ έναν πολύ παιχνιδιάρη έρωτα που δεν τον αγγίζει τίποτα!
Παρθένος
• Τον πεισματάρη Κριό τον κερατώνετε γιατί τον παίρνει ο ύπνος την ώρα που κάνετε sex!
• Ο Tαύρος αν αποφύγει την κτητικότητά του λίγο, θα είστε πιστοί και παθιασμένοι μαζί του!
• Υποψίες έχετε για τον Δίδυμο που είναι πολύ κυκλοθυμικός στο sex και δε ξέρει τι θέλει.
• Ο φαινομενικά ευαίσθητος Καρκίνος καταφέρνει να σας τα φορέσει και μετά το μετανιώνει και
θέλει να γυρίσει πίσω!
• Το Λιονταράκι μας θέλει χαρέμι! Φουντώνουν τα κέρατα στο κεφάλι σας!
• Η Παρθένος θέλει να σας βάλει στα καλούπια του και εκεί σας χάνει τελειώς.
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• Αν είστε μαζί με Ζυγό μη τον αφήσετε ποτέ να πλήξει γιατί θα πάει για τσιγάρα και δεν θα τον
ξαναδείτε ποτέ.
• Το πρόστυχο μυαλό του Σκορπιού σας εξιτάρει και σας κάνει να τον ακολουθείτε τις ανήθικες
προτάσεις του.
• Αν θέλετε να γίνετε ντετέκτιβ φτιαχτέ τα με έναν Τοξότη!
• Η φιλοδοξία του Αιγόκερω τον κάνει να σας στερεί το sex με αποτέλεσμα να τον κερατώσετε.
• Εξάρτηση παθαίνετε από τον Υδροχόο που κάνει τρέλες στο κρεβάτι και δεν τον αφήνετε να κάνει
βήμα από τη ζήλια σας!
• Με τον Ιχθύ θα αμαρτήσετε αλλά είναι τόσο αδύναμος που θα σας συγχωρέσει!
Ζυγός
• Παρεξηγείτε την ανεξαρτησία και τον αυθορμητισμό του Κριού και χαλάτε τις όμορφες ερωτικές
στιγμές σας!
• Ο Ταύρος σας έχει πάρει χαμπάρι και σας τα φοράει πριν του τα φορέσετε.
• Κοινός στόχος επικρατεί στη σχέση με τον Δίδυμο και αφοσιώνεστε στο δεσμό σας με πολύ
βιτσιόζικο sex!
• Μόλις κατακτήσετε τον Καρκίνο χάνετε το ενδιαφέρον σας γι' αυτόν και τρέχετε αλλού!!
Προσοχή!!! Αυτά είναι δανεικά...
• Ποδοπατάτε την υπερηφάνεια του Λέοντα με τις αναρίθμητες απιστίες σας.
• Την Παρθένο δεν χρειάζεται να την κερατώσετε! Όταν τον βαρεθείτε φεύγετε για πάντα...
• Σαδομαζοχιστική σχέση με το Ζυγό από τη φασαρία στο κρεβάτι και το αντίστροφο!
• Με τον Σκορπιό, κερατώνετε το ταίρι σας, γιατί καλύπτει το βρώμικο σεξουαλικά μυαλό σας.
• Ο παιχνιδιάρης Τοξότης καταφέρνει να σας τυλίξει στα δίχτυα του και σας κρατάει με την τρέλα
του για πάντα ερωτευμένο!
• Αρρωστημένη σχέση θα έχετε με τον Αιγόκερω γιατί δεν ταιριάζετε στο sex με αποτέλεσμα να
απιστείτε συνέχεια!!
• Κέρατα θα φορέσετε από τον Υδροχόο γιατί ντρεπόσαστε να κάνετε sex σε δημόσιους χώρους
μαζί του.
• Μεγάλη μαεστρία στην απιστία θα δείξετε με τον τρελά ερωτευμένο μαζί σας Ιχθύ.
Σκορπιός
• Σεξουαλική ταύτιση και μεγάλη αμοιβαία αφοσίωση θα έχετε με τον Κριό.
• Άπιστος θα είναι μαζί σας o Ταύρος γιατί δε θα μπορέσετε να του δώσετε όλα αυτά που ζητάει
μέσα στη σχέση!
• Σας εξιτάρει το sex με τον Δίδυμο που μια ο ένας και μια ο άλλος λειτουργείτε σαν αρπαχτικά
πάνω στο κρεβάτι!
• Ο Καρκίνος απιστεί από την πίεση που ασκείτε πάνω του, ενώ υπάρχουν όλα τα συστατικά για μια
μακροχρόνια ερωτική σχέση μαζί του
• Λιώνετε στο sex με το Λιοντάρι αλλά προσοχή στην κτητικότητά σας, γιατί θα φάτε κέρατο από
κόντρα.
• Σκλάβος του έρωτα σας θα γίνει ο Παρθένος γιατί βγάζετε από μέσα του άγνωστα σεξουαλικά
ένστικτα!
• Με τον Ζυγό αν είστε παντρεμένοι κλείνετε ραντεβού στο ξενοδοχείο για να υπάρχει η δόση
παρανομίας στη σχέση.
• Εκρηκτική η σχέση με τον Σκορπιό, ζήλια και πάθος και από τις δύο μεριές. Προσοχή, σας ακούν οι
γείτονες ό,τι και αν κάνετε...
• Αν βρείτε το ερωτικό κουμπί του Τοξότη δε θα σας κερατώσει ποτέ!
• Θα κερατώσετε τον Αιγόκερω γιατί αρνείται πεισματικά να καλύψει τις ερωτικές επιθυμίες σας!
• Δείξτε αδιαφορία στον Υδροχόο και θα θέλετε φορτηγό να κουβαλήσετε τα κέρατα σας.
• Με τον Ιχθύ ζείτε τον απόλυτο έρωτα και δε μπορεί να μπει τίποτα ανάμεσα σας!!!
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Τοξότης
• Αν δεν προκαλέσετε ζημιά στον Κριό θα ζήσετε πολύ όμορφες στιγμές μαζί του.
• Σεξ σε όλο του το μεγαλείο με τον Ταύρο αλλά κάτι λείπει και σας τα φοράει.
• Πρωτότυπη σχέση θα έχετε με τον Δίδυμο χωρίς ταμπού για τα κέρατα! Προχωρημένα μυαλά...
• Κερατώνετε τον Καρκίνο γιατί είστε συνέχεια από πάνω στο sex! Καμιά πρωτοβουλία δε παίρνει;
• Πάτσι και οι δύο θα είστε με το Λιοντάρι. Υποκρισία και ψέμα με το κιλό!
• Σπάτε τα νεύρα του Παρθένου δικαιολογώντας τις τόσο φανερές απιστίες σας!
• Τρελαίνεστε με τον φευγάτο Ζυγό και καταφέρνετε να τον παρασύρετε σε μεγάλα μονοπάτια!
• Δεν θα κερατώσετε τον Σκορπιό, αν βρει την αχίλλειο πτέρνα σας!
• Όλα είναι πιθανά σε μια σχέση με το Τοξότη. Αν σας δοθεί και στους δύο η ευκαιρία να
κερατώσετε, θα το κάνετε χωρίς κανένα φραγμό!!
• Η αυταρχική κριτική του Αιγόκερω σας κάνει να βάζετε κέρατα και να το ευχαριστιέστε!
• Ανιαρός θα είναι μαζί σας ο Υδροχόος, αλλά είστε τόσο ερωτικά εξαρτημένος μαζί του που δε
μπορείτε να φύγετε και υποφέρετε!
• Δεν έχετε μάτια για αλλού, αν είστε με τον αφοσιωμένο Ιχθύ! Σεξ και έρωτας που στάζει μέλι.
Αιγόκερως
• Όμορφες και ρομαντικές στιγμές θα χαρίσετε στον Κριό και θα τον κάνετε να το σκεφτεί πάρα
πολύ καλά πριν σας κερατώσει.
• Ξεχειλίζει από έρωτα η σχέση με τον Ταύρο. Αφοσιωμένοι και οι δύο σαν αδερφές ψυχές.
• Κέρατο θα φάτε από τον Δίδυμο γιατί δεν αντέχει την σταθερότητα σας.
• Αν δεν είστε οπισθοδρομικοί με τον Καρκίνο θα έχετε μιας μακράς διάρκειας ερωτική σχέση μαζί
του.
• Δεν σας καλύπτει το ωραιοπαθές Λιοντάρι που σας υποτιμάει! Και του τα φοράτε για να του
δείξετε τι είστε!
• Αφήστε τους άλλους στόχους με τον Παρθένο και κάντε sex μαζί του πριν σας κερατώσει!
• Αποφύγετε τη σχέση με το Ζυγό γιατί το κέρατο σας θα κάνει τον κύκλο της γης!
• Πείτε ναι στις ανήθικες προτάσεις του Σκορπιού, αν δε θέλετε να τις κάνει αλλού!
• Μην κριτικάρετε έτσι τον Τοξότη γιατί θα φάτε εκδικητικό κέρατο.
• Καλό sex! Ενωμένη φιλοδοξία με τον Αιγόκερω και απόλυτη αγάπη για πάντα! Σας ενώνουν πολλά.
• Καταφέρνει να σας μεταμορφώσει από αρνάκι σε λύκο σεξουαλικά ο Υδροχόος! Ούτε για δείγμα
δεν υπάρχει κέρατο εδώ!
• Αμοιβαία τα κέρατα με τον Ιχθύ γιατί ο ένας βαριέται τον άλλον.
Υδροχόος
• Ανασφάλειες έχετε με τον καυτό Κριό και απιστείτε για να έχετε καβάτζα!
• Με τον Ταύρο δεν είστε ποτέ μαζί. Πού να βρείτε χρόνο από τα κέρατα που του βάζετε.
• Κερατώνετε τον Δίδυμο αλλά και αυτός δε μένει με τα χέρια του σταυρωμένα.
• Ο έρωτάς σας με τον Καρκίνο θυμίζει κοκτέιλ από χυμούς. Δίνουν και παίρνουν τα βίτσια στο
κρεβάτι!
• Έλλειψη φαντασίας έχει μαζί σας στο κρεβάτι το Λιοντάρι με αποτέλεσμα να τον κερατώσετε.
• Τρελαίνετε τον Παρθένο με τα τρελά και πρόστυχα παιχνίδια σας στο κρεβάτι και σας ζηλεύει
παράφορα!
• Άπιστοι θα γίνετε με τον Ζυγό, δεν υπακούει στις σεξουαλικές διαταγές που του δίνετε!!
• Η ζήλια του Σκορπιού σας κάνει να εκμεταλλευτείτε όλες τις ευκαιρίες για να τον κερατώσετε!!!
• Καθόλου πιστό ζευγάρι δεν είστε με τον Τοξότη, δίνουν και παίρνουν τα κέρατα στη σχέση σας!
• Γοητεύεστε όταν βλέπετε τι βγάζετε σεξουαλικά από τον σοβαρό Αιγόκερω και κολλάτε πάνω του
σαν βεντούζα!
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• Καλό sex και πρωτότυπες εμπειρίες θα έχετε με τον Υδροχόο! Σε αυτή τη σχέση δε θα υπάρχει
ρουτίνα!
• Έντονα σεξουαλική εξάρτηση θα νιώθετε από κοινού με τον Ιχθύ, πράγμα που κάνει και τους δυο
ζηλιάρηδες και τσακώνεστε για το τίποτα.
Ιχθείς
• Ασφυξία νιώθει μαζί σας ο Κριός που θέλει ποιοτικό και όχι ποσοτικό sex.
• Τον Ταύρο τον ζηλεύετε χωρίς λόγο και τον φέρνετε σε κατάσταση εκτός εαυτού!
• Κέρατο διαρκείας τρώτε από τον μεγάλο ηθοποιό Δίδυμο!
• Πολύ όρεξη για sex παντού και πάντα θα έχετε με τον Καρκίνο και αν δε συναινέσει σε αυτό θα
ανθίσουν κέρατο στο κεφάλι του!
• Τίποτα δεν μπορεί να σας χωρίσει με το Λέοντα που μιλάτε τη δική σας γλώσσα πάνω στο
κρεβάτι!
• Κέρατο σας βάζει ο Παρθένος αλλά είστε τόσο πολύ ερωτικά δεμένος μαζί του που δέχεστε τη
συγνώμη του.
• Χαμπάρι δεν έχετε πάρει τον άπιστο Ζυγό που σας έχει τυφλώσει από τα κέρατα!
• Έντονες συγκινήσεις με τον Σκορπιό, ζείτε μαζί του μυστικές διεστραμμένες εμπειρίες που σας
καθηλώνουν!
• Καταφέρνετε με επιτυχία να σας ερωτευτεί ο Τοξότης και δε φεύγει λεπτό από δίπλα σας.
• Ρουτίνα π σχέση με τον Αιγόκερω! Αφού ξενοκοιτάτε και οι δύο γιατί είστε μαζί;
• Παθιάζεστε για αχαλίνωτο sex με τον Υδροχόο και ερωτεύεστε τρελά και οι δύο με έντονες ζήλιες
χωρίς λόγο στη μοιραία σχέση σας!
• Σας κερατώνει ο Ιχθύς γιατί δεν του χαλάτε χατίρι πουθενά και τον κακομαθαίνετε! Πείτε και
κανένα όχι!!!
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από ΝΤΙΝΑ - 29/05/2009 21:53
_____________________________________

Αμαν το κέρατο πάει και έρχεται στο ζωδιο μου ...Λέτε να το σιγούρεψα το κούτελο ,Υδροχόος εγω
,Υδροχόος καιο σύζυγος?Τωρα θυμήθηκα κατι πολύ σκαμπρόζικο, που έλεγε μια ηλικιωμένη κυρία
στην κόρη της ,η οποια ειχε υποψίες ,οτι ο καλός της της στόλιζε το κεφαλάκι .Παιδι μου ,της έλεγε
απο το κέρατο πέθανε μονο ο ταυρομάχος
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 06/06/2009 11:17
_____________________________________

ΤΑ ΖΩΔΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2009
Ο Ιούνιος δείχνει αρκετά αινιγματικός, καθώς ο Ήλιος κινείται στο ζώδιο των Διδύμων, αγγίζοντας
και βλέποντας ταυτόχρονα και τις δύο όψεις ενός νομίσματος, που θα εκφραστούν έντονα, η κάθε
μία με έναν ξεχωριστό τρόπο. Οι δύο αυτές τάσεις που θα αγγίξουν η κάθε μια έναν ξεχωριστό
τομέα του ψυχισμού μας, θα μας φέρουν ενώπιον διλημμάτων που θα ζητήσουν επίμονα λύσεις.
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Έντονες θα είναι οι φορτίσεις μας προκειμένου να επιτύχουμε κάτι πολύ σημαντικό, από την αρχή
του μήνα, αλλά όμως ένα εμπόδιο δείχνει να περιπλέκει τα πράγματα και να δημιουργεί κάποιου
τύπου ανάφλεξη στις διάφορες διαδικασίες.
Εντούτοις, η Πανσέληνος της 7ης στον Τοξότη και ταυτόχρονα η θετική όψη Αφροδίτης με
Πλούτωνα στις 8, θα εξάψει τα πάθη και την επεκτατική μας διάθεση και θα μας οδηγήσει σε αρκετά
ελπιδοφόρα ξεκαθαρίσματα και έντονες ερωτικές ανησυχίες.
Η είσοδος του Ερμή στους Διδύμους, στις 13 του μήνα, βοηθάει να δούμε πιο ξεκάθαρα και «έξυπνα»
κάποιες καταστάσεις, αλλά μπορεί και να μπερδέψει τα πράγματα καθώς θα μας αναγκάσει να
συνεκτιμήσουμε αυτόχρονα δύο πιθανές βασανιστικές εκβάσεις.
Η 17η του μήνα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, καθώς φέρνει τον Ήλιο σε δυσαρμονία με τον
Ουρανό και ταυτόχρονα σε αρμονική όψη με Δία και Ποσειδώνα, προϊδεάζοντας για ξαφνικά
γεγονότα που θα ευαισθητοποιήσουν τον ψυχισμό σας. Θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε και σαν
την πιο τυχερή μέρα του μήνα.
Η συμπαρουσία των Άρη και Αφροδίτης στον Ταύρο, και η συνάντησή τους στις 21, τονίζει το πάθος
για να επιτύχουμε κάτι που αγαπάμε πολύ, και ταυτόχρονα την κτητική μας διάθεση, κάτι που
βέβαια δεν αναμένεται να εκφραστεί ήρεμα.
Η τελευταία εβδομάδα δείχνει αρκετά κρίσιμη καθώς μπορεί να φέρει αναπάντεχες ανατροπές και
παράλληλα κάποια δυσκολία στην εξεύρεση λύσεων, όπου και θα εγερθούν ασυμφωνίες. Φοβίες και
καχυποψίες θα περιπλέξουν το τοπίο που θα φανεί να αποσταθεροποιεί κάποιες καταστάσεις πολύ
επικίνδυνα
κ. Μελέτη Μπαφαλούκο ,όπως δημοσιεύονται στο περιοδικό LIFE
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 18/07/2009 08:24
_____________________________________

ΤΑ ΖΩΔΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2009
Ο Ιούλιος παρουσιάζει ένα πολύ πλούσιο πλανητικό σκηνικό, με πρωταγωνίστριες τις εκλείψεις
φυσικά, αλλά και κυρίως την παρουσία του Ποσειδώνα, που σε επαφή με το Δία, προσπαθούν να
ανοίξουν καινούριους ορίζοντες στη ζωή μας. Η τάση που εκφράζεται τώρα ενδυναμώνει την ανάγκη
μας για περισσότερη ανθρώπινη ζεστασιά και συνεργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποια
κλιμακούμενα πρακτικά προβλήματα στη ζωή μας. Το όραμα ζεσταίνει τις ψυχές μας, και ενώνει τον
κόσμο σε μια συλλογική προσπάθεια για να εξευρεθούν λύσεις σε καίρια προβλήματά.
Η συνειδητοποίηση αυτής της ανάγκης θα βοηθήσει αυτούς που θα την εκφράσουν και θα την
ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους, ενώ κάποιες εκπλήξεις μπορεί να μας παρασύρουν σε
λάθη ή εσφαλμένες κατευθύνσεις που θα πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα.
Το ζώδιο των Διδύμων, που θα φιλοξενήσει τώρα Άρη και Αφροδίτη, θα μας φέρει στην επιφάνεια
κάποια διλήμματα στις επιλογές μας και φυσικά νικητές θα είναι αυτοί που θα κάνουν τις σωστές
επιλογές. Οι εκλείψεις θα τονίσουν τις ανασφάλειές μας και θα μας παρακινήσουν να κινηθούμε με
περισσότερη προσοχή για να διατηρήσουμε κεκτημένα Ουρανός και Ποσειδώνας συνεχίζουν να
στέλνουν αντίθετα σινιάλα, προκαλώντας μια διλήμματα. Κάποια υπερβολή στη διεκδίκηση
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αιτημάτων μας, δίνει έντονους ρυθμούς στην αθημερινότητά μας, αλλά και μας οδηγεί σε επικίνδυνα
για την ασφάλειά μας μονοπάτια.
Αντίθετα, οι σκέψεις μας υποκινούνται από μια ιδεαλιστική αντίληψη, και την ανάγκη μας να
πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας.
Η προσήλωσή μας στις ανθρώπινες αξίες θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική μας
επιτυχία, αν φυσικά δεν ενδώσουμε απροβλημάτιστα σε εφήμερες απολαύσεις.
περιοδικό LIFE
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 01/09/2009 19:44
_____________________________________

Οι ιδανικοί ζωδιακοί συνδυασμοί
Σύμφωνα με τις παραδοσιακές αστρολογικές προβλέψεις υπάρχουν ορισμένοι συνδυασμοί ζωδίων
που ταιριάζουν καλά και άλλοι που έχουν μεγάλο ποσοστό αποτυχίας.
Το ζώδια της φωτιάς και του αέρα βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους, όπως επίσης τα ζώδια της
γης και του νερού. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές ο Κριός ταιριάζει με το Ζυγό, το Λιοντάρι με
τον Υδροχόο, ο Τοξότης με τους Δίδυμους, ο Αιγόκερως με τον Καρκίνο, ο Ταύρος με τον Σκορπιό, ο
Παρθένος με τους Ιχθείς και οι επιτυχείς συνδυασμοί δε σταματούν εδώ.
Αναρωτιέται κανείς αν και στην αστρολογία ισχύει το δόγμα "όμοιος ομοίω ζευγαρώνει" ή ο κανόνας
"τα αντίθετα έλκονται". Για να διαπιστώσουμε τι από τα δύο ισχύει, είναι σκόπιμο να Τα ζώδια της
φωτιάς:
Θεληματική προσωπικότητα
Ο άνθρωπος της φωτιάς είναι αισιόδοξος, ενθουσιώδης και πληθωρικός. Του αρέσει να αναλαμβάνει
ρίσκα και πιστεύει στον εαυτό του. Πιστεύει στη δύναμη της διαίσθησής του, ακολουθεί το ένστικτο
του και του αρέσει να είναι το κέντρο της προσοχής. Το πάθος του είναι να εκφράζει τη θέληση του.
Λατρεύει το άγνωστο και ένα νέο ξεκίνημα είναι μία καινούργια πρόκληση γι΄αυτόν.
Προσαρμόζεται εύκολα, στις αποτυχίες συνέρχεται γρήγορα και προσπαθεί ξανά. Δεν παραιτείται
εύκολα και δεν του αρέσει η δουλειά της ρουτίνας γιατί δεν τον βοηθάει να ξεπερνάει τα όρια του
και να δοκιμάζει τον εαυτό του, ενώ αιχμαλωτίζει τον αυθορμητισμό του. Κοιτάζει πάντοτε μπροστά
και το παρελθόν δεν έχει κανένα ενδιαφέρον γι αυτόν. Ο άνθρωπος της φωτιάς δε ζει ποτέ στο
περιθώριο και κυνηγάει την πρωτιά, γι΄αυτό και είναι δραστήριος και εργατικός.
Τα ζώδια του νερού:
Ο συναισθηματικός τύπος
Ο άνθρωπος του νερού διακρίνεται για την ευαισθησία του, που τον βοηθάει να αναγνωρίζει τι
περιμένουν οι άλλοι από αυτόν. Αποτέλεσμα της ικανότητάς του να αναγνωρίζει τις προσδοκίες του
εξωτερικού του περιβάλλοντος, είναι να παρουσιάζεται με διαφορετικά πρόσωπα. Ανάλογα με τον
άνθρωπο που έχει απέναντι του μεταμορφώνεται, στην προσπάθεια του να τον ικανοποιήσει. Αυτός
είναι ο λόγος που ο άνθρωπος του νερού δυσκολεύεται να βρει τον εαυτό του και να αναγνωρίσει τις
πραγματικές του επιθυμίες. Πάντως διακρίνεται για την ικανότητά του να ακούει τα προβλήματα
των άλλων και να συμμετέχει στον πόνο τους.
Γίνεται εύκολα συμπαθής και του αρέσει να διηγείται όμορφες ιστορίες, ωστόσο έχει δυσκολία να
εκφράζει τα συναισθήματά του και να περιγράφει τον εαυτό του.
Πολλές φορές έχει δυσκολία να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής κι όταν αυτή γίνεται πολύ
σκληρή μαζί του καταφεύγει σε έναν φανταστικό κόσμο και αποφεύγει την πραγματικότητα.
Περιμένει κάποιος άλλος να τον βγάλει από τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται. Του
αρέσει να έχει υποστήριξη από τους άλλους, να τον καθοδηγούν και να νιώθει ασφαλής.
36 / 62

Συζητήσεις - Μαγειρικές διαδρομές
Δημιουργήθηκε: 12 August, 2020, 21:34

Τα ζώδια της γης:
Ο άνθρωπος της πραγματικότητας
Ο κόσμος του είναι ο κόσμος των γεγονότων, των εμπειριών και της οργάνωσης. Πιστεύει σε ό,τι
αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του και ισχύει γι΄αυτόν, αυτό που λένε: "κάλλιο πέντε και στο χέρι
παρά δέκα και καρτέρι".
Είναι οργανωτικός κι όταν βάζει ένα στόχο, θέλει πάση θυσία να τον υλοποιήσει. Προσδοκά πάντοτε
το αποτέλεσμα και η προσπάθεια δε μετράει τόσο πού γι΄αυτόν, η "Ιθάκη" και όχι το ταξίδι είναι
σημαντικό.
Δεν πιστεύει στις ουτοπίες, αλλά σε σταθερές και διαχρονικές αξίες, αυτός είναι και ο λόγος που
του αρέσει να διατηρεί και να εφαρμόζει την παράδοση. Ο άνθρωπος της γης λατρεύει τη ρουτίνα
και έχει πρόβλημα με το ρίσκο και το άγνωστο.
Δεν είναι τόσο ευέλικτος, γιατί του αρέσει η ασφάλεια. Δεν του αρέσουν οι μοντέρνες λύσεις και
γι΄αυτόν διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο το παρελθόν και το παρόν από το μέλλον, αφού το μέλλον
τον φέρνει αντιμέτωπο με το απρόβλεπτο, που το φοβάται.
Τα ζώδια του αέρα:
Ο άνθρωπος του πνεύματος
Είναι ο άνθρωπος της θεωρίας, της φιλοσοφίας, των σκέψεων και της διανόησης. Έχει την
ικανότητα να εκφράζει τα συναισθήματά του και του αρέσει να μετακινείται από το ένα μέρος στο
άλλο, αλλά η αγάπη του για την ελευθερία και η απέχθειά του για τη δέσμευση, τον κάνουν να μην
αφιερώνει πουθενά πολύ χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος που ο άνθρωπος του αέρα δίνει τη εντύπωση
του ψυχρού ατόμου, το οποίο κρατάει τους άλλους σε απόσταση.
Πάντως, είναι έξυπνος, δημιουργικός, του αρέσει η πληροφορία και η γνώση και έχει συνδυαστική
και αναλυτική ικανότητα.
Το μέλλον είναι ο αγαπημένος "χώρος" που αποθηκεύει τις σκέψεις του, αφού εκεί μπορεί να
επενδύσει το κάθε μορφής όνειρό του. Το μέλλον του χαρίζει τη μέγιστη ελευθερία, αφού είναι
απρόβλεπτο, δε μπορεί να το δαμάσει ούτε έχει τη δύναμη να τον περιορίσει. Αφήνει όλες τις
δυνατότητες ανοιχτές και εκεί μπορεί να εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες του
womenonly.gr
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Από ποιο δέντρο έπεσες;
Βρες τα γενέθλιά σου, βρες το δέντρο σου και μετά δες παρακάτω...
Αυτό είναι πολύ καλό και κάπως ακριβή, βάσει της Κέλτικης αστρολογίας.
Ιαν 01 έως Ιαν 11 Έλατο
Ιαν 12 έως Ιαν 24 Πτελέα
Ιαν 25 έως Φεβ 03 Κυπαρίσσι
Φεβ 04 έως Φεβ 08 Λεύκη
Φεβ 09 έως Φεβ 18 Κέδρος
Φεβ 19 έως Φεβ 28 Πεύκο
Μαρ 01 έως Μαρ 10 Κλαίουσα,Ιτιά
Μαρ 11 έως Μαρ 20 Λεμονιά lime
Μαρ 21
Βελανιδιά
Μαρ 22 έως Μαρ 31 Φουντουκιά
Απρ 01 έως Απρ 10 Μελία Rowan
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Απρ 11 έως Απρ 20 Σφένδαμος
Απρ 21 έως Απρ 30 Φιστικιά
Μαί 01 έως Μαι 14 Λεύκη
Μαι 15 έως Μαιy 24 Καστανιά
Μαι 25 έως Ιουν 03 Απολιθωμένο
Ιουν 04 έως Ιουν 13 Γαύρος
Ιουν 14 έως Ιουν 23 Συκιά
Ιουν 24 Σημύδα
Ιουν 25 έως Ιουλ 04 Μηλιά
Ιουλ 05 έως Ιουλ 14 Έλατο
Ιουλ 15 έως Ιουλ 25 Πτελέα
Ιουλ 26 έως Αυγg 04 Κυπαρίσσι
Αυγ 05 έως Αυγ 13 Λεύκη
Αυγ 14 έως Αυγ 23 Κέδρος
Αυγ 24 έως Σεπ 02 Πεύκο
Σεπ 03 έως Σεπ 12 Κλαίουσα, Ιτιά
Σεπ 13 έως Σεπ 22 Λεμονιά lime
Σεπ 23
Ελιά
Σεπ 24 έως Οκτ 03 Φουντουκιά
Οκτ 04 έως Οκτ 13 Μελία Rowan
Οκτ 14 έως Οκτ 23 Σφένδαμος
Οκτ 24 έως Νοε 11 Φιστικιά
Νοε 12 έως Νοε 21 Καστανιά
Νοε 22 έως Δεκ 01 Απολιθωμένο
Δεκ 02 έως Δεκ 11 Γαύρος
Δεκ 12 έως Δεκ 21 Συκιά
Δεκ 22
Οξιά
Δεκ 23 έως Δεκ 31 Μηλιά
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (Γενναίος)
απότομη φύση, γενναίος, δυνατός, άκαμπτος, ανεξάρτητος, ευαίσθητος, δεν του αρέσουν οι
αλλαγές, κρατάει τα πόδια του στο έδαφος, άνθρωπος της δράσης.
ΓΑΥΡΟΣ (Καλή γεύση)
της ψυχρής ομορφιάς, νοιάζεται για την εμφάνισή του και την κατάστασή του, καλή γεύση, δεν είναι
εγωιστής, κάνει την ζωή όσο πιο άνετη μπορεί να γίνει, καθοδηγεί μία λογική και πειθαρχημένη ζωή,
ψάχνει για ευγένεια και αναγνώριση σε έναν αισθηματικό σύντροφο, ονειρεύεται ασυνήθιστους
εραστές, είναι σπανίως χαρούμενος με τα αισθήματά του, δυσπιστεί τους περισσότερους
ανθρώπους, δεν είναι ποτέ σίγουρος για τις αποφάσεις του, πολύ ευσυνείδητος.
ΕΛΑΤΟ (Μυστήριος)
εκπληκτική γεύση, αξιοπρέπεια, σοφιστικέ, αγαπάει οτιδήποτε ωραίο, μελαγχολικός, πεισματάρης,
τείνει στον εγωισμό αλλά νοιάζεται για τους κοντινούς του, κάπως μετριόφρων, πολύ φιλόδοξος,
ταλαντούχος, επιμελής, αδιαφιλονίκητος εραστής, πολλούς φίλους, πολλούς εχθρούς, πολύ
αξιόπιστος.
ΕΛΙΑ (Σοφός)
αγαπάει τον ήλιο, ζεστά και ευγενικά αισθήματα, λογικός, ισορροπημένος, αποφεύγει τις επιθέσεις
και την βία, ανεχτικός, εύθυμος, ήρεμος, πολύ καλή αίσθηση της δικαιοσύνης, ευαίσθητος,
ευσυγκίνητος, ελεύθερος από ζήλια, αγαπάει το διάβασμα και την παρέα των σοφιστικέ ανθρώπων.

38 / 62

Συζητήσεις - Μαγειρικές διαδρομές
Δημιουργήθηκε: 12 August, 2020, 21:34

ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Ειλικρίνεια)
ασυνήθιστης ομορφιάς, δεν θέλει να εντυπωσιάζει, πολύ καλά αναπτυγμένη αίσθηση δικαιοσύνης,
ζωντανός, ενδιαφέρων, ένας γεννημένος διπλωμάτης, αλλά ερεθίζεται εύκολα και ευαίσθητος στην
παρέα, συχνά λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης, μερικές φορές ενεργεί με υπεροχή, νιώθει μη
κατανοητός, αγαπάει μόνο μία φορά, έχει δυσκολίες στην εύρεση συντρόφου.
ΚΕΔΡΟΣ (Πεποίθηση)
σπάνιας ομορφιάς, ξέρει πώς να προσαρμόζεται, του αρέσει η πολυτέλεια, της καλής υγείας, ούτε
κατά διάνοια ντροπαλός, τείνει να περιφρονεί τους άλλους, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα,
ανυπόμονος, του αρέσει να εντυπωσιάζει τους άλλους, πολλά ταλέντα, επιμελής, υγιεινή
αισιοδοξία, περιμένει για την μία αληθινή αγάπη, ικανός να παίρνει γρήγορες αποφάσεις.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Πιστότητα)
δυνατός, μυώδης, προσαρμοστικός, παίρνει ότι έχει η ζωή να δώσει, ικανοποιημένος, αισιόδοξος,
ποθεί λεφτά και αναγνώριση, μισεί την μοναξιά, παθιασμένος εραστής που δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί, πιστός, ευέξαπτος, απείθαρχος, σχολαστικός, και αδιάφορος.
ΛΕΜΟΝΙΑ LIME (Doubt)
δέχεται ότι σερβίρει η ζωή με έναν σύνθετο τρόπο, μισεί τους τσακωμούς, το στρες και τον μόχθο,
δεν του αρέσει η τεμπελιά και η αργία, μαλακός και εύκαμπτος , κάνει θυσίες για τους φίλους,
πολλά ταλέντα αλλά όχι αρκετά επίμονος για να τα κάνει να ανθίσουν, συχνά γκρινιάζει και
παραπονιέται, πολύ ζηλιάρης αλλά πιστός.
ΛΕΥΚΗ (Αβέβαιος)
μοιάζει πολύ διακοσμητικός, όχι πολύ αυτοπεποίθηση, γενναίος μόνο εάν είναι απαραίτητο,
χρειάζεται καλή διάθεση και ευχάριστο περίγυρο, πολύ επιλεκτικός, συχνά μοναχικός, μεγάλη
έχθρα, καλλιτεχνική φύση, καλός οργανωτής, τείνει στην φιλοσοφία, αξιόπιστος σε κάθε
κατάσταση, παίρνει την συνεργασία πολύ σοβαρά.
ΜΕΛIΑ ROWAN (Ευαισθησία)
γεμάτος από γοητεία, εύθυμος, προικισμένος, χωρίς εγωισμό, του αρέσει να τραβάει την προσοχή,
αγαπάει την ζωή, κίνηση, ανησυχία, και ακόμα περιπλοκή, είναι συγχρόνως εξαρτημένος και
ανεξάρτητος, καλή γεύση, καλλιτεχνικός, φλογερός, αισθηματικός, καλή παρέα, αλλά δεν συγχωρεί.
ΜΕΛΙΑ-ΣΤΑΚΤΗΣ ASH (Φιλόδοξος)
ασυνήθιστα ελκυστικός, κεφάτος, παρορμητικός, απαιτητικός, δεν νοιάζεται για κριτική, φιλόδοξος,
έξυπνος, ταλαντούχος, του αρέσει να παίζει με την φωτιά, μπορεί να γίνει εγωιστής, πολύ
αξιόπιστος και αντάξιος εμπιστοσύνης, πιστός και φρόνιμος εραστής, μερικές φορές το μυαλό
εξουσιάζει την καρδιά, αλλά παίρνει την συνεργασία στα πολύ σοβαρά.
ΜΗΛΙΑ (Αγάπη)
ελαφριάς στήριξης, πολύ γοητεία, εμφάνιση και έλξη, ευχάριστη αύρα, ερωτότροπος,
περιπετειώδης, ευαίσθητος, πάντα ερωτευμένος, θέλει να αγαπάει και να αγαπιέται, πιστός και
τρυφερός σύντροφος, πολύ γενναιόδωρος, επιστημονικά ταλέντα, ζει για το σήμερα, ένας
ελεύθερος από έγνοιες φιλόσοφος με φαντασία..
ΟΞΙΑ (Δημιουργός)
έχει καλή γεύση, νοιάζεται για την εμφάνισή του, υλιστής, καλή οργάνωση της ζωής και της
καριέρας, οικονομικός, καλός ηγέτης, δεν παίρνει μη απαραίτητα ρίσκα, λογικός, θαυμάσια ισόβια
συντροφιά, τρελαίνεται να κρατιέται σε φόρμα (δίαιτες, σπορ, κλπ.)
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ΠΕΥΚΟ (Σχολαστικός)
αγαπάει την ευχάριστη παρέα, πολύ απότομος, ξέρει πώς να κάνει την ζωή άνετη, πολύ δραστήριος,
φυσικός, καλή παρέα, αλλά σπάνια φιλικός, ερωτεύεται εύκολα αλλά το πάθος του σβήνει γρήγορα,
εγκαταλείπει εύκολα, όλα τον απογοητεύουν μέχρι να βρει το ιδανικό του, άξιος εμπιστοσύνης,
πρακτικός.
ΠΤΕΛΕΑ (Γενναιόφρων)
ευχάριστη όψη, γουστόζικα ρούχα, δυνατές απαιτήσεις, τείνει να μην ξεχνάει λάθη, εύθυμος, του
αρέσει να οδηγεί αλλά όχι να υπακούει, ειλικρινής και πιστός σύντροφος, του αρέσει να παίρνει
αποφάσεις για άλλους, γενναιόφρων, γενναιόδωρος, καλή αίσθηση του χιούμορ, πρακτικός.
ΣΗΜΥΔΑ (Έμπνευση)
ζωντανός, ελκυστικός, κομψός, φιλικός, απαιτητικός, μετριόφρων, δεν του αρέσει τίποτα το
υπερβολικό, απεχθάνεται το χυδαίο, αγαπάει την ζωή στην φύση και στην ηρεμία, όχι πολύ
παθιασμένος, γεμάτος από φαντασία, μικρή φιλοδοξία, δημιουργεί μία ήρεμη και ευχάριστη
ατμόσφαιρα.
ΣΥΚΙΑ (Ευαισθησία)
πολύ δυνατός, λιγάκι ισχυρογνώμων, ανεξάρτητος, δεν επιτρέπει αντιφάσεις ή διαφωνίες, αγαπάει
την ζωή, την οικογένειά του, τα παιδιά και τα ζώα, λιγάκι κοινωνική πεταλούδα, καλή αίσθηση του
χιούμορ, του αρέσει η αδράνεια και η τεμπελιά των πρακτικών ταλέντων και της εξυπνάδας.
ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ (Ανεξάρτητος)
ένα όχι συνηθισμένο άτομο, γεμάτος από φαντασία και γνησιότητα, ντροπαλός και επιφυλακτικός,
φιλόδοξος, περήφανος, αυτοπεποίθηση, πεινασμένος για νέες εμπειρίες, μερικές φορές νευρικός,
έχει πολλές πολυπλοκότητες, καλή μνήμη, μαθαίνει εύκολα, μπερδεμένη ερωτική ζωή, ξέρει να
εντυπωσιάζει.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (Ασυνήθιστος)
γοητευτικός, χωρίς απαιτήσεις, πολύ κατανοητικός, ξέρει πώς να κάνει εντύπωση, ενεργός
αγωνιστής για κοινωνικούς σκοπούς, δημοφιλής, μελαγχολικός και παράξενος εραστής, ειλικρινής,
και επιεικής σύντροφος, ακριβής αίσθηση δικαιοσύνης.
ΦΥΣΤΙΚΙΑ (Πάθος)
άκαμπτος, περίεργος και γεμάτος αντιθέσεις, συχνά εγωιστής, επιθετικός, αριστοκράτης, πλατύς
ορίζοντας, απρόσμενες αντιδράσεις, αυθόρμητος, χωρίς όρια φιλοδοξία, χωρίς ευκαμψία, δύσκολος
και ασυνήθιστος σύντροφος, δεν αρέσει πάντα αλλά συχνά θαυμάζεται, πολυμήχανη στρατηγική,
πολύ ζηλιάρης και φλογερός, χωρίς συμβιβασμούς.
ΚΛΑΙΟΥΣΑ, ΙΤΙΑ (Μελαγχολία)
ωραίος αλλά γεμάτος μελαγχολία, ελκυστικός, πολύ ευσυγκίνητος, αγαπάει οτιδήποτε ωραίο και
γευστικό, αγαπάει τα ταξίδια, ονειροπόλος, ακούραστος, ιδιότροπος, ειλικρινής, μπορεί να
επηρεαστεί αλλά δεν είναι εύκολος για συμβίωση, απαιτητικός, καλή διαίσθηση, υποφέρει στην
αγάπη αλλά βρίσκει μερικές φορές έναν σύντροφο άγκυρα.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 24/09/2009 14:31
_____________________________________

Επιλέξτε την ημερομηνία γέννησής σας:
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Τα γενέθλια επηρεάζουν σημαντικά τη πορεία της ζωής. Η ημερομηνία γέννησης, μας χαρίζει κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
1
Ο αριθμός 1 σας δίνει περισσότερες εκτελεστικές ιδιότητες και δυνατότητες, ηγετικό πνεύμα και
δυναμικότητα στη καθοδήγηση της πορείας της ζωής σας καθώς επίσης και αυτοπεποίθηση. Όμως
με δυσκολία θα λύσετε μικροπροβλήματα και λεπτομέρειες που σας ανησυχούν. Ευαισθησία, με τον
καιρό τα συναισθήματα σας εξασθενούν.
2
Η γέννησή σας τη 2η ημέρα του μήνα προσθέτει έναν βαθμό συγκίνησης, ευαισθησίας, και
διαίσθησης. Το 2 είναι ένας πολύ κοινωνικός αριθμός που σας επιτρέπει να κάνετε νέους φίλους
εύκολα και γρήγορα. Νευρικότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Καλόκαρδοι και επιδιώκετε συνεχώς
την αγάπη. Είστε πιο επιρρεπείς από άλλους στο να γίνετε καταθλιπτικοί, δεδομένου ότι οι
συγκινήσεις μπορούν να γίνουν εσωτερικές και να προκαλέσουν την ανησυχία και τη διανοητική σας
αναταραχή. Φαντάζει δύσκολο να αλλάξετε τη διάθεσή σας όταν βρίσκεστε σε κατάθλιψη.
3
Η γέννηση την 3η ημέρα του μήνα είναι πιθανό να προσθέσει ένα καλό κομμάτι ζωτικότητας στη ζωή
σας. Είστε φυσικός και διανοητικός και υπάρχει ανησυχία στη φύση σας. Έχετε μια φυσική
ικανότητα εκφραστικότητας και ρητορείας μπροστά σε πολυάριθμο κοινό. και κάνετε πάντα πολύ
καλή εντύπωση. Η τέχνη σας είναι ο λόγος. Είστε ενεργητικοί και πάντα καλός συνομιλητής. Έχετε
έντονη φαντασία, αλλά τείνετε να διασκορπίσετε την ενέργεια σας και να ασχολέιστε με
δευτερεύουσας σημασίας θέματα. Είστε στοργικοί, μερικές φορές πολύ ευαίσθητοι.
4
Η γέννηση την 4η ημέρα του μήνα σας βοηθάει να είσαστε οργανωτικοί, ειλικρινείς, τίμιοι &,
εργατικοί. Δεν παρασύρεστε από τα συναισθήματά σας, ελέγχετε την κατάσταση σε περιπτώσεις
έντονου συναισθηματισμού. Πρακτικοί, λογικοί. Δύσκολα εκφράζετε την στοργικότητά σας και
γενικότερα την αγάπης σας.
5
Με γενέθλια τη 5η ημέρα του μήνα τείνετε να συνεργάζεστε καλά με τους ανθρώπους. Είστε
ταλαντούχοι και ευπροσάρμοστοι, έχετε καινοτόμες ιδέες. Είστε πολύ προοδευτικοί και
επινοητικοι. Το μυαλό σας είναι γρήγορο, έξυπνο και αναλυτικό. Μια ανησυχία στη φύση σας μπορεί
να σας καταστήσει λίγο ανυπόμονους και συνεπαρμένους με τη ρουτίνα. Μπορείτε να έχετε μια
τάση για ξαφνικά ταξίδια.
6
Γενέθλια την 6η του μήνα σας δίνουν ένα γενικότερο αίσθημα ευθύνης, ικανότητα κατανόηση
δύσκολων προβλημάτων. Είστε τίμιοι και ανοικτοί στο καθένα, οικογενειάρχες και πραγματικοί
φίλοι.
7
Γεννημένος την 7η ημέρα του μήνα έχετε τάση τελειομανίας. έτσι γίνεστε εγωιστές, ατομιστές.
Έχετε τάση προς τα μεταφυσικά. Είσαστε ευαίσθητοι , επίμονοι. Δεν δέχεστε εύκολα εντολές, δεν
σας αρέσει να σας κυβερνούν. Έχετε δικιά σας εργασία ή είσαστε προϊστάμενος.
8
Γεννημένοι την 8η του μήνα, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τη δική σας επιχείρηση ευκολότερα
από άλλους. Έχετε καλές εκτελεστικές δεξιότητες και γίνεστε καλός δικαστής. Πρέπει να
προσπαθήσετε να είστε κύριος της επιχείρησής σας, έχετε ισχυρή επιθυμία να ελέγχετε τα πάντα.

41 / 62

Συζητήσεις - Μαγειρικές διαδρομές
Δημιουργήθηκε: 12 August, 2020, 21:34

Είστε γενικά αξιόπιστοι. Σας εμπιστεύονται τη διαχείριση χρημάτων. Ιδεαλιστές. Έχετε τις
καλύτερες προϋποθέσεις να επιτύχετε στον επαγγελματικό τομέα και γενικότερα να ξεπεράσετε
κάθε οικονομική δυσκολία.
9
Η γέννησή σας την 9η ημέρα του μήνα σας κάνει ιδεαλιστές. Το ανοικτό μυαλό σας δίνει την
ικανότητα ευρείας συνεργασίας με το περιβάλλον σας, ανεκτικοί, γενναιόδωροί, συμπονετικοί,
ευαίσθητοι. Σας αρέσει να δίνετε περισσότερα από ότι παίρνετε.
10
Η γέννησή σας τη 10η ημέρα του μήνα προσθέτει έναν τόνο ανεξαρτησίας και πρόσθετης ενέργειας
στην πορεία ζωής σας. Ηγετικές ικανότητες. Έχετε αυτοπεποίθηση, όμως με δυσκολία μπορείτε να
λύσετε μικροπροβλήματα και λεπτομέρειες που σας ανησυχούν.
11
Η γέννησή σας την 11η ημέρα του μήνα σας κάνει ονειροπόλους και ιδεαλιστές. Συνεργάζεστε καλά
με τους ανθρώπους επειδή ξέρετε να χρησιμοποιήσετε την πειθώ σας και όχι τη δύναμη σας.
Υπάρχει μια ισχυρή πνευματική πλευρά στη φύση σας, μπορεί να έχετε διαισθητικές ικανότητες.
Είστε ευαίσθητοι. Αν και είσαστε έξυπνοι διορατικοί αναλυτικοί, δεν νιώθετε άνετα στον
επιχειρηματικό κόσμο. Είστε σίγουρα δημιουργικοί και αυτή η επιρροή τείνει να σας κάνει
περισσότερο ονειροπόλους.
12
Η γέννηση τη 12η ημέρα του μήνα σας γεμίζει ζωτικότητα. Είστε διανοητικός. Υπάρχει ανησυχία στη
φύση σας. Έχετε μια φυσική ικανότητα εκφραστικότητας και ρητορείας μπροστά σε πολυάριθμο
κοινό και κάνετε πάντα πολύ καλή εντύπωση. Η τέχνη σας είναι ο λόγος. Είστε ενεργητικοί και
δεινός συνομιλητής. Έχετε έντονη φαντασία, αλλά τείνετε να διασκορπίσετε την ενέργεια σας και
να αναμιχθείτε με επιφανειακά θέματα. Είστε στοργικοί, μερικές φορές πολύ ευαίσθητοι.
13
Η γέννηση τη 13η ημέρα του μήνα σας βοηθάει να είσαστε καλός οργανωτής και οδηγητής. Έχετε
τάση να εξουσιάζετε τους ανθρώπους. Ειλικρινείς και τίμιοι, σοβαροί, σκληρά εργαζόμενα άτομα.
Δεν παρασύρεστε από τα συναισθήματά σας, ελέγχετε την κατάσταση σε περιπτώσεις έντονου
συναισθηματισμού. Πρακτικοί, λογικοί, αδιάλλακτοι. Δύσκολα εκφράζετε την στοργικότητά σας και
γενικότερα την αγάπη σας.
14
Με γενέθλια τη 14η του μήνα τείνετε να συνεργάζεστε καλά με τους ανθρώπους. Είστε ταλαντούχοι
και ευπροσάρμοστοι, έχετε καινοτόμες ιδέες. Είστε πολύ προοδευτικοί, επινοητικοί και
προσαρμόσιμοι. Το μυαλό σας είναι γρήγορο, έξυπνο και αναλυτικό. Μια ανησυχία στη φύση σας
μπορεί να σας καταστήσει λίγο ανυπόμονους και εύκολα συνεπαρμένους με τη ρουτίνα.
15
Με γενέθλια τη 15η οποιουδήποτε μήνα, είστε ικανοί να έχετε τις πραγματικά ισχυρές συνδέσεις
στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σκηνή. Τα 1 και 5 ίσο με 6, παρέχουν το είδος της
ενέργειας που σας κάνει έναν άριστο γονέα ή έναν δάσκαλο. Είστε ικανοί. Συμπαθείτε την αρμονία
στο περιβάλλον σας και προσπαθείτε να την διατηρήσετε. Τείνετε να μάθετε από την παρατήρηση
παρά να μελετήσετε και να ερευνήσετε. Σας αρέσει να μαγειρεύετε άλλα δεν ακολουθείτε τις
συνταγές. Αυτός ο αριθμός παρουσιάζει καλλιτεχνικές κλίσεις. Είστε γενναιόδωροι, τίμιοι και
ανοικτοί στο καθένα, οικογενειάρχες, πραγματικοί φίλοι & επίμονοι.
16
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Η γέννησή σας τη 16η ημέρα του μήνα δίνει αίσθηση μοναξιάς και γενικότερα την επιθυμία μόνο για
εργασία. Είστε σχετικά άκαμπτοι. Χρειάζεστε πολύ χρόνο για να συγκεντρωθείτε και να
διαλογιστείτε. Είστε επίμονοι. Λόγω αυτού, μπορεί να μην είναι εύκολο για σας να διατηρήσετε
μόνιμες σχέσεις. Αυτή η ημέρα γέννησης σας οδηγεί στην επιστήμη, σε τεχνικές ανακαλύψεις,
θρησκεία, και γενικά στη πνευματική εξερεύνηση. Είσαστε συναισθηματικοί αλλά αργείτε να
εκφράσετε τα συναισθήματά σας. Λόγω αυτού, μπορεί να υπάρξει κάποια δυσκολία στην
ανταπόδωση αγάπης.
17
Η γέννησή σας τη 17η ημέρα του μήνα σας δίνει τύχη στα οικονομικά σας και γενικότερα επιτυχία
στον επαγγελματικό τομέα. Αν και είστε πιθανώς πολύ τίμιοι και ηθικοί, αυτά τα γενέθλια σας
επιτρέπουν να επιτύχετε στο πονηρό κόσμο των επιχειρήσεων και γενικά του εμπορίου. Είστε
φιλόδοξοι και στόχος σας πάντα είναι να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είσαστε συναισθηματικοί
αλλά αργείτε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας. Λόγω αυτού, μπορεί να υπάρξει κάποια δυσκολία
στη έκφραση αγάπης.
18
Τα γενέθλιά σας τη 18η ημέρα του μήνα σας κάνουν συνεργάσιμους αλλά εσείς επιμένετε να
λειτουργείτε ατομικά. Υπάρχει μια ανθρωπιστική ή φιλανθρωπική προσέγγιση στις επιχειρησιακές
καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Έχετε καλές εκτελεστικές δυνατότητες, δεδομένου ότι είστε
πολύ διοργανωτικό ,οργανωτικό και ηγέτης. Είστε ευρέων αντιλήψεων, ανεκτικοί και γενναιόδωροι.
Εκφράζετε τα συναισθήματα σας. Παραδόξως, δεν αναμένετε τόσα πολλά σε αντάλλαγμα όταν
δίνετε.
19
Η γέννησή σας τη 19η ημέρα του μήνα προσθέτει ανεξαρτησία και ενέργεια στην πορεία της ζωής
σας. Συγχρόνως, θέτει διάφορα εμπόδια που πρέπει να υπερνικήσετε για να γίνετε ανεξάρτητοι.
Έχετε εκτελεστικές δυνατότητες, ηγετικό πνεύμα και δυναμικότητα στη καθοδήγηση της πορείας
της ζωής σας. Έχετ αυτοπεποίθηση, όμως με δυσκολία μπορείτε θα λύσετε μικροπροβλήματα. Είστε
ευαίσθητοι.
20
Η γέννησή σας την 20ή ημέρα του μήνα προσθέτει έναν βαθμό ευσυγκινησίας, ευαισθησίας, και
διαίσθησης. Η ενέργεια από το 2 σας κάνει να είσαστε πολύ κοινωνικοί και να κάνετε νέους φίλους
εύκολα και γρήγορα. Νευρικότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Είσαστε καλόκαρδοι και επιδιώκετε
συνεχώς την αγάπη. Είστε πιο επιρρεπείς από άλλους για να γίνετε καταθλιπτικοί, δεδομένου ότι οι
συγκινήσεις μπορούν να γίνουν εσωτερικές και να προκαλέσουν την ανησυχία και τη διανοητική σας
αναταραχή. Φαντάζει δύσκολο να αλλάξετε τη διάθεσή σας όταν βρίσκεστε σε κατάθλιψη. Μπορεί
σε πολλές περιπτώσεις να είσαστε εξαιρετικά στοργικοί.
21
Η γέννηση την 21η ημέρα του μήνα (ενέργεια 3) είναι πιθανό να προσθέσει ένα καλό κομμάτι
ζωτικότητας στη ζωή σας. . Υπάρχει ανησυχία στη φύση σας. Έχετε μια φυσική ικανότητα
εκφραστικότητας και ρητορείας μπροστά σε πολυάριθμο κοινό και κάνετε πάντα πολύ καλή
εντύπωση. Η τέχνη σας είναι ο λόγος. Είστε ενεργητικοί και πάντα δεινός συνομιλητής. Έχετε
έντονη φαντασία, αλλά τείνετε να διασκορπίσετε την ενέργεα σας και να αναμιχθείτε με
επιφανειακά θέματα. Είστε στοργικοί, μερικές φορές πολύ ευαίσθητοι. Είσαστε πρακτικοί, λογικοί.
Στοργικοί, πολύ ευαίσθητοι. Υπόκεισθε στις γρήγορες διακυμάνσεις.
22
Η γέννηση την 22η ημέρα του μήνα σας κάνει να υιοθετήσετε ανορθόδοξες προσεγγίσεις, είστε
ικανοί να διαχειριστείτε μεγάλες επιχειρήσεις, να επωμιστείτε μεγάλες ευθύνες και να εργαστείτε
σκληρά για την ολοκλήρωση των στόχων σας. Ιδεαλιστές έχετε εσωτερική δύναμη και χάρισματα.
Ένας εξαιρετικά ικανός διοργανωτής. Είστε πολύ διαισθητικοί αλλά και νευρικοί.
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23
Με γενέθλια την 23η του μήνα (ενέργεια 5) τείνετε να συνεργάζεστε καλά με τους ανθρώπους.
Είστε ταλαντούχοι και ευπροσάρμοστοι, έχετε καινοτόμες ιδέες. Είστε πολύ προοδευτικοί,
επινοητικοί και προσαρμόσιμοι. Το μυαλό σας είναι γρήγορο, έξυπνο και αναλυτικό. Μια ανησυχία
στη φύση σας μπορεί να σας καταστήσει λίγο ανυπόμονους και προσκολλημένους στη ρουτίνα.
Μπορεί να έχετε μια τάση για ξαφνικά ταξίδια. Πολύ κοινωνικοί, κάνετε φίλους εύκολα και είστε
άριστος σύντροφος.
24
Γεννημένοι την 24η του μήνα , έχετε ικανότητα να βοηθάτε τους άλλους χωρίς να περιμένετε
αντάλλαγμα. Διπλωματική ικανότητα, διαμεσολαβητής, ειρηνοποιός. Μπορείτε επίσης να γίνετε ο
μεσολαβητής σε δύσκολες καταστάσεις. Αφιερωμένοι στην οικογένεια, τείνετε να τη
προστατεύσετε. Ευαίσθητοι.
25
Η γέννησή σας την 25η ημέρα του μήνα (ενέργεια 7) έχετε τάση τελειομανίας. Έτσι γίνεστε
εγωιστές και ατομιστές. Είσαστε ικανός συνομιλητής και έχετε τάση προς τα μεταφυσικά. Είσαστε
ευαίσθητοι , επίμονοι. Δεν δέχεστε εύκολα εντολές, δεν σας αρέσει να σας εξουσιάζουν. Έχετε δικιά
σας εργασία ή είσαστε προϊστάμενος. Είστε πιθανώς εφευρετικοί και μοναδικοί στις προσεγγίσεις
δύσκολων προβλημάτων και στην εύρεση λύσεων.
26
Η γέννησή σας την 26η ημέρα του μήνα (ενέργεια 8) σας βοηθά να κάνετε τη δικιά σας επιχείρηση
ευκολότερα από άλλους. Έχετε καλές εκτελεστικές ικανότητες και μπορείτε να γίνετε καλός
δικαστής. Πρέπει να προσπαθήσετε να είστε κύριος της επιχείρησής σας, έχετε ισχυρή επιθυμία να
ελέγχετε τα πάντα. Είστε γενικά αξιόπιστοι. Σας εμπιστεύονται τη διαχείριση χρημάτων.
Ιδεαλιστές. Έχετε τις καλύτερες προϋποθέσεις να επιτύχετε στον επαγγελματικό τομέα και
γενικότερα να ξεπεράσετε κάθε οικονομική δυσκολία. Γενικά είσαστε κοινωνικοί και διπλωμάτες,
τείνετε να χρησιμοποιήσετε την πειθώ παρά τη δύναμη σας.
27
Η γέννησή σας την 27η ημέρα του μήνα (ενέργεια 9) σας κάνει ιδεαλιστές. Το ανοικτό μυαλό σας
δίνει την ικανότητα ευρείας συνεργασίας με το περιβάλλον σας, ανεκτικοί, γενναιόδωροί,
συμπονετικοί, ευαίσθητοι. Σας αρέσει να δίνετε περισσότερα από ότι παίρνετε.
. Είσαστε φιλάνθρωποι, συναισθηματικοί. Αυτά τα γενέθλια σας βοηθούν να είστε ευρέων
αντιλήψεων, ανεκτικοί, γενναιόδωροι. Είστε ο τύπος ατόμου που χρησιμοποιεί την πειθώ παρά τη
δύναμη για να επιτύχει. Τείνετε να είστε πολύ ευαίσθητοι.
28
Η γέννησή σας την 28η ημέρα του μήνα (1 ενέργεια) σας δίνει αμέσως περισσότερες εκτελεστικές
ιδιότητες και δυνατότητες, ηγετικό πνεύμα και δυναμικότητα στη καθοδήγηση της πορείας της ζωής
σας. Έχετε αυτοπεποίθηση, όμως λύνετε δύσκολα τα μικροπροβλήματα. Ευαισθησία, με τον καιρό
τα συναισθήματα σας εξασθενούν.
29
Τα γενέθλιά σας την 29η του μήνα σας κάνουν να είσαστε ιδεαλιστές, επινοητικοί, δημιουργικοί,
ανήσυχοι στην εργασία σας. Ευαίσθητοι με αναλυτικές και διαισθητικές ικανότητες. Νευρικοί,
ονειροπόλοι, συνεργάσιμοι.
30
Τα γενέθλιά σας τη 30η ημέρα του μήνα σας κάνουν δεινούς ρήτορες. Έχετε επιτυχία σε τομείς που
είναι απαραίτητη η ικανότητα της χρήσης του λόγου. Τείνετε να γίνεστε μελοδραματικοί και θα
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επιτύχετε ως ηθοποιός ή μίμος. Έχετε ζωηρή φαντασία που μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε καλός
συγγραφέας ή αφηγητής ιστοριών. Είστε ισχυρογνώμονες, έχετε Καλλιτεχνικό ταλέντο και
δημιουργικότητα.
31
Τα γενέθλιά σας στις 31 του μήνα , σας κάνουν να είσαστε διοργανωτής και ηγέτης, ενεργητικός και
αξιόπιστος, σκληρά εργαζόμενος αποδίδετε συχνά στον επιχειρησιακό κόσμο. Σοβαροί και
ειλικρινείς. Άκαμπτοι & επίμονοι. Η ευαισθησία είναι πάντα παρούσα, αλλά το συναίσθημα είναι
πιθανό να κατασταλεί. Είστε καλοί με τη λεπτομέρεια και επιμένετε στην ακρίβεια. Φιλόσοφοι αλλά
χωρίς φαντασία. Αγαπάτε τα ταξίδια και φοβάστε τη μοναξιά. Πρέπει πιθανώς να παντρευτείτε
νωρίς, γιατί η απόκτηση σημαντικών ευθυνών είναι απαραίτητη για τη σταθερότητά σας.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 07/01/2010 13:54
_____________________________________

Ζώδια 2010
της Έλενας Μπούλια
Κριός: Διαλογισμός και αυτοσυγκράτηση
Το 2010 προβλέπεται για τα ζωηρά και αεικίνητα Κριάρια έτος πνευματικών αναζητήσεων
περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ανέκαθεν το έπαιζες «φιλοσοφημένο» άτομο με θεωρίες για
την ζωή και τον έρωτα. Φέτος έρχεται η στιγμή να αποκτήσει μία βάση όλη αυτή η φούσκα. Ξέχασε,
λοιπόν, τα γυμναστήρια -δεν είναι του στιλ σου, άλλωστε- και ξεκίνα γιόγκα για πνευματική
ισορροπία. Είναι η τελευταία σου ελπίδα.
Καριέρα: Μεγάλες αλλαγές προβλέπονται στα επαγγελματικά σου, οι οποίες μόνο σε καλό μπορούν
να βγουν καθώς αφενός είσαι άτομο που βαριέται εύκολα και θέλεις συνέχεια κάτι καινούργιο,
αφετέρου είσαι και λίγο φιλοχρήματος/-η οπότε θα στοχεύσεις ψηλά. Εκεί δεν σε φοβάμαι!
Έρωτας: Όλα δείχνουν φέτος πως στα πλαίσια της ισορροπίας που αναζητάς ίσως
συνειδητοποιήσεις πως τελικά τα πάντα δεν κινούνται γύρω από το σεξ –το οποίο παρεμπιπτόντως
θα στερηθείς φέτος. Αντέχεις να επενδύσεις σε βαθύτερα συναισθήματα; Μπορείς να συγκρατηθείς
ή θα καταλήξεις πάλι να κάνεις «Ρούντολφ» τον/την σύντροφό σου;
Ταύρος: Όχι όπως τα ξέρατε αλλά όπως τα βρήκατε
Θέλεις δεν θέλεις φέτος επιτέλους θα «ξεκουνήσεις». Και αυτό γιατί η χρονιά πρόκειται να φέρει
τόσο έντονες ανακατατάξεις σε κάθε τομέα της ζωής σου, τις οποίες μόνο αν σηκωθείς από τον
καναπέ θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις. Και κάνε και λίγο δίαιτα! Το κέντρο του σώματος είναι η
κοιλιά, η οποία φέτος πρέπει να έρθει σε ισορροπία με το υπόλοιπο σώμα αν δεν θέλεις να σε ρίξει
κάτω το βάρος. Ξεκίνα να τρέχεις, λοιπόν, μήπως καταφέρεις να φτάσεις.
Καριέρα: Σου αρέσουν τα αγγούρια; Πρέπει να σου αρέσουν τόσα πολλά που τρως όλον αυτόν τον
καιρό. Ε, βρες και άλλες συνταγές για να σου αρέσουν περισσότερο. Από το καλοκαίρι και μετά, που
είναι και η εποχή τους, ίσως φας και καμία ντομάτα. Προς το τέλος της χρονιάς ξανά αγγούρια για
να μην ξεχνιόμαστε. Και με λίγο ξύδι για τα νεύρα.
Έρωτας: Πώς ήταν τα πράγματα μέχρι σήμερα; Καμία σχέση. Αν νομίζεις ότι το καλό σεξ μπορεί να
λύσει κάθε σου πρόβλημα, είσαι πολύ γελασμένος/-η. Αν δεν πάρεις μια απόφαση για τις ερωτικές
σου σχέσεις φέτος, πάει, το έχασες το τρένο. Ξεκαθάρισε τα πάρε-δώσε σου με το παρελθόν και
πάρε μέτρα για το μέλλον. Κοινώς, ξεκούνα!
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Δίδυμοι: Όποιος χάνει στα μαλλιά κερδίζει στην αγάπη
Μετά τα δέκα χρόνια γρουσουζιάς που σε στοίχειωναν μέχρι σήμερα, η νέα δεκαετία προβλέπεται…
αποκαλυπτική. Καταρχήν οικονομικά. Πώς τα καταφέρνεις με την τρέλα που κουβαλάς -και μάλιστα
σε περίοδο κρίσης- και «βολεύεις» πάντα την τσέπη σου, είναι απορίας άξιο. Έπειτα, κοινωνικά. Δεν
είσαι και το πιο συμπαθητικό άτομο, το ξέρεις, κυρίως γιατί είσαι διπρόσωπος/-η. Φέτος, ωστόσο,
αποφασίζεις να φορέσεις την μάσκα του Δόκτορα Τζέκιλ και να γίνεις «καλός». Προς το τέλος του
χρόνου, ωστόσο, ο κύριος Χάιντ σου χτυπά ξανά την πόρτα. Αλλάζει ο άνθρωπος;…
Καριέρα: Φέτος ήρθε η στιγμή να αποδείξεις αν όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά δουλεύεις σκληρά ή
είναι και αυτό δείγμα της διπροσωπίας σου. Τα άστρα λένε ότι γύρω στο καλοκαίρι θα εμφανιστεί η
επαγγελματική ευκαιρία της ζωής σου. Και εκεί θα κριθούν όλα. Μέχρι τότε, ξέρουμε ένα καλό
ινστιτούτο εμφύτευσης μαλλιών να σου συστήσουμε, θα σου χρειαστεί 100%.
Έρωτας: Εντάξει, έπαιξες; Το ευχαριστήθηκες; Δεν σοβαρεύεσαι λίγο τώρα; Μεγαλώνεις Δίδυμε!
Ξύπνα! Αποφάσισε: Αν δεν σου κάνει τελείωσέ το. Αν σου κάνει κράτα το. Σε καλό θα σου βγει,
πίστεψέ με.
Καρκίνος: Εκλείψεις και εκλάμψεις
Με τόσες εκλείψεις που πέφτουν στο κεφάλι σου φέτος, δε μπορεί, κάποια θα σε ταρακουνήσει
λίγο και θα δείτε τα πράγματα πιο καθαρά. Γενικά δεν είναι κακή η χρονιά για εσένα, λίγο ζόρικη
είναι. Καταρχήν οικονομικά, καθώς χωρίς κανέναν λόγο νομίζεις ότι είσαι ο Ωνάσης -ή η κόρη τουκαι ξοδεύεις ασύστολα. Κατά δεύτερον συναισθηματικά, αφού, στα πλαίσια των εκλάμψεων, πολύ
άμεσα θα αποφασίσεις αν θα συνεχίσεις να ταλαιπωρείς με την γκρίνια σου το άλλο σου μισό ή αν
θα το στείλεις στην ευχή της Αφροδίτης.
Καριέρα: Θυμάσαι τα αγγούρια που λέγαμε παραπάνω για τους Ταύρους; Ε, αγγούρια και για εσένα,
σε σαλάτα, όμως, μαζί με αυγά. Κάθεσε πάνω στα αγγούρια και τα αυγά και λες και ευχαριστώ.
Ευτυχώς που είσαι άνθρωπος με χιούμορ και απλά ξαναβάζεις με αυτοσαρκασμό τα κοκάλινα γυαλιά
του Ωνάση.
Έρωτας: Τους πρώτους μήνες του 2010 που κάπως σου κάθεται μία έκλειψη με την Αφροδίτη στον
7ο οίκο θα είσαι μέσα στις γλύκες και τους έρωτες. Γύρω στο καλοκαίρι, όμως, που είναι και εποχή
για «τρελίτσες» θα σε βαρέσει ένας σεληνιασμός και ο Καρκίνος επιτέλους θα μιλήσει.
Λέων: Η εκδίκηση του Σκρουτζ
Βρε, βρε, βρε! Τα Λιονταράκια επανέρχονται δυναμικά. Ξεπερνούν την μουρτζουφλιά και την
μαυρίλα και αφού καταναλώσουν μερικά vertigo στην αρχή του έτους που θα τους έρθουν κάποια
ουρανοκατέβατα έξοδα, ηρεμούν –δεν το έχεις και πολύ με τα λεφτά, κάτι παθαίνεις όταν πρόκειται
να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Δεν ξέρω ποια συναστρία φωτίζει φέτος την ξεροκεφαλιά και την
εγωκεντρικότητά σου, πάντως προβλέπεται να χαμογελάσεις. Ναι, κύριοι, το Λιοντάρι μπορεί και να
χαμογελάσει.
Καριέρα: Σε αντιδιαστολή με την οικονομική κρίση που ακούς -αλλά, μεταξύ μας, δεν αντιμετωπίζεις
γιατί είσαι φραγκοφονιάς- τα επαγγελματικά σου φέτος φυσάνε! Και μαζί με αυτά φυσάνε και τα
οικονομικά σου, οι όποιες επενδύσεις σου και οι ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν. Προς το
τέλος του χρόνου θα τα φτύσεις, βέβαια, και θα αρχίσεις την γκρίνια πάλι, αλλά μέχρι τότε οι γύρω
σου θα έχουν πάρει μια βαθιά ανάσα για να σε αντέξουν.
Έρωτας: Δεν φημίζεσαι για τον αισθησιασμό σου, ούτε για το καλό σεξ. Σε έχει φάει η μεγαλομανία,
βλέπεις! Ωστόσο, ίσως επειδή θα έχεις χρήματα και θα είσαι χαρούμενος/-η, θα κάνεις τους γύρω
σου να σε αγαπήσουν λίγο περισσότερο. Αυτό θα σε «ανεβάσει» ψυχολογικά και, ποιος ξέρει, μπορεί
και να ανοίξεις λίγο τους μέχρι σήμερα ξενέρωτους σεξουαλικούς σου ορίζοντες.
Παρθένος: Σεξ και βία
Οι επίσημες προβλέψεις μιλούν για τον κουραστικό Κρόνο που επιτέλους φεύγει και σε αφήνει στην
ησυχία σου, για τον Ουρανό που στρέφει τη μούντζα του αλλού και για τον Πλούτωνα που σου
χαμογελά με χρυσά δόντια. Χαίρεστε; Εμείς όχι, γιατί μία τόσο μεγάλη αλλαγή, όσο θετική κι αν
φαίνεται εκ πρώτης, φοβόμαστε πως είναι ικανή να σου δημιουργήσει νέες ανασφάλειες, τύπου
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«Γιατί φεύγει ο Κρόνος; Δεν με θέλει πια;» και νέα συμπλέγματα τύπου «Ποιος νομίζεις πως είσαι
ρε Πλούτωνα;». Ναι, τέτοιοι είστε!
Καριέρα: Εδώ οι αλλαγές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, για αρχή τουλάχιστον, οπότε μπορείς να
παραμείνετε μίζερος και ξινός τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο. Τότε τα πράγματα δείχνουν να
φτιάχνουν επαγγελματικά και οικονομικά, ενώ προβλέπονται προαγωγές και αυξήσεις. Οι κόποι σου
ανταμείβονται και νέες ανασφάλειες γεννιόνται τώρα μέσα σου, ότι θα μπορούσες π.χ. να πάρεις
μεγαλύτερο μπόνους και δεν το πήρες. Πριν βρίσεις το αφεντικό σου και παραιτηθείς, χαλάρωσε
λίγο και απόλαυσε τα… παρακάτω.
Έρωτας: Αυτό που σίγουρα πάει καλά στην προσωπική σου ζωή είναι η σχέση σου ή τα ερωτικά σου
–για τους αδέσμευτους. Αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να σε αντέξει, αλλά παραδόξως μπορείς να
ασκείς στους άλλους μία ανεξήγητη γοητεία που στο κρεβάτι μεταφράζεται ως εξαιρετικό σεξ. Κάτι
που φέτος δεν θα σου λείψει καθόλου. Μην αποκλείσεις και το ενδεχόμενο του γάμου.
Ζυγός: Μαθήματα ζωής
Ένα πλανητικό χαστούκι σου έρχεται μέσα στους επόμενους μήνες και η ανάγκη σου να ελέγχεις και
να εξουσιάζεις τους ανθρώπους μετριάζεται. Ο Κρόνος που έφυγε από τον διπλανό σου Παρθένο
«κατσικώνεται» φέτος σε εσένα και σου βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Σε προστατεύει μεν
σε θέματα υγείας, αλλά σε ωθεί και να πάρεις αποφάσεις για το μέλλον σου, τις οποίες μέχρι τώρα
απέφευγες.
Καριέρα: Το καλό με εσένα είναι ότι δεν δυσκολεύεσαι να δημιουργείς σχέσεις με ανθρώπους που
μπορούν να σου μάθουν πράγματα και να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Αν δεν αλλάξεις για άλλη μία
φορά γνώμη για το επάγγελμα που αποφάσισες να ακολουθήσεις, φέτος σου δίνεται η ευκαιρία να
μάθεις πολλά. Σταμάτα, λοιπόν, να μιλάς και άκου.
Έρωτας: Η αλήθεια είναι ότι η Αφροδίτη δεν σου έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο τα τελευταία
χρόνια. Η γοητεία που εκ πρώτης ασκείς σε αυτούς που σε ενδιαφέρουν στην πορεία τους ωθεί να
σε εκμεταλλευτούν –γιατί ξέρεις πολύ καλά να δίνεις μαθήματα ζωής σε φίλους και γνωστούς, αλλά
μπορείς και να πάρεις; Φέτος, ωστόσο, ξυπνάς από τον λήθαργο και αντιδράς. Ένας πιθανός
χωρισμός και μία νέα σχέση ταυτόχρονα μπορούν πολύ εύκολα να ταράξουν την επιφανειακή σου
ισορροπία. Αλλά κατά βάθος θα σου αρέσει.
Σκορπιός: Υπομονή κι ο Ουρανός θα γίνει πιο γαλανός
Έχεις κάθε δίκιο να γκρινιάζεις –είσαι, βέβαια, λίγο γκρινιάρης και από την φύση σου. Οι τελευταίοι
μήνες δεν υπήρξαν ευνοϊκοί στην επαγγελματική και οικονομική κυρίως ζωή σου και, φοβάμαι πως
θα σε απογοητεύσω, οι επόμενοι δεν προβλέπονται καλύτεροι. Τα άστρα λένε ότι γύρω στην Άνοιξη
θα φτιάξουν τα πράγματα, αλλά πρόσεξε λίγο και εσύ που μόλις πιάσεις λεφτά στα χέρια σου
γίνονται στραγάλια. Και κυρίως, έχεις παραμελήσει λίγο την γυμναστική ή είναι η ιδέα μου;
Καριέρα: Δεν θα είναι λίγες οι φορές που θέλεις να πετάξεις δηλητήριο στο αφεντικό σου φέτος.
Θα σου πρότεινα, ωστόσο, με την μοχθηρία που σε διακρίνει, να αφήσεις άλλους να βγάλουν το φίδι
από την τρύπα και να πάρεις, όπως μόνο εσύ ξέρεις, την εκδίκησή σου εν καιρώ. Συγκεκριμένα
κάπου γύρω στον Αύγουστο που θα είναι παχιές και οι μύγες και προβλέπεται να παχύνουν και τα
εισοδήματά σου.
Έρωτας: Όταν ερωτεύεσαι έχεις την τάση να πνίγεις τον άλλον. Και φέτος πρόκειται να ερωτευτείς
σφόδρα οπότε καλό είναι οι γύρω σου να κάνουν μαθήματα αναπνοών. Και αυτά, ωστόσο, από το
καλοκαίρι και μετά, γιατί προς το παρόν σε απασχολούν τα επαγγελματικά σου και όταν αυτά δεν
πάνε καλά, δεν έχεις όρεξη για τίποτα. Ακόμα και εσύ που σφύζεις από σεξουαλικότητα.
Τοξότης: Αλλαγή πλεύσης
Παρά την αισιόδοξη φύση σου, το κέφι και την θετική ενέργεια που σε διακρίνει, τα τελευταία δύο
χρόνια έχεις πήξει. Δεν το έβαλες κάτω. Το φιλοσόφησες, όπως πάντα, όπως σε βόλευε και όλα
καλά. Φέτος, όμως, φτάνεις στο αμήν. Αναθεωρείς όσα μέχρι σήμερα θεωρούσες σημαντικά,
σταματάς να ξοδεύεις αλόγιστα γιατί έχεις πνιγεί στα χρέη και για πρώτη φορά στην ιστορία
ασκείς έντονη αυτοκριτική. Μήπως τελικά δεν είσαι όσο τέλειος/-α πίστευες;
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Καριέρα: Τα έχεις δώσει όλα στην δουλειά και μάλιστα ανιδιοτελώς γιατί έχεις το προσόν να
παθιάζεσαι με τις ασχολίες που σου αρέσουν. Το αντάλλαγμα για τον κόπο σου, ωστόσο, θα αργήσει
λίγο ακόμα, αλλά όταν θα έρθει θα είναι εντυπωσιακό. Σου εφιστώ την προσοχή στα οικονομικά σου.
Το έχεις ξεφτιλίσει το θέμα…
Έρωτας: Σιγά που θα είχες πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Στον αντίποδα των κακών οικονομικών, οι
ερωτικές απολαβές θα είναι περισσότερες από ποτέ, ειδικά ανάμεσα στην Άνοιξη και το Καλοκαίρι,
ενώ το σεξ αναμένεται καυτό! Με αυτά τα μυαλά που κουβαλάς, βέβαια, ξέχνα την επαγγελματική
ανέλιξη φέτος.
Αιγόκερως: Το συναίσθημα νικά την λογική
Κοσμοϊστορικές αλλαγές προβλέπονται για τους εγκεφαλικούς και εντελώς πρακτικούς Αιγόκερους
μέσα στο 2010. Αφού έχεις τακτοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επαγγελματικά και
οικονομικά σου ζητήματα -είσαι, άλλωστε, «αστέρι» στην δουλειά, πρέπει να το παραδεχθώ- ήρθε
επιτέλους η στιγμή να ρίξεις τα μούτρα σου και να συνειδητοποιήσεις πως δεν είναι αυτό το παν
στην ζωή. Και για πρώτη, ίσως, φορά αρχίζεις να νιώθεις την ανάγκη της συντροφικότητας.
Καριέρα: Συνεχίζει να… πετάει! Πρόσεξε μόνο κάποιους άσπονδους συναδέλφους που δείχνουν να
ζηλεύουν αυτήν σου την επιτυχία και πιθανώς να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Και ενώ τα
οικονομικά σου ανθίζουν και τα όποια προβλήματα αντιμετώπιζες σταδιακά λύνονται, όλα αυτά σου
φαίνονται πλέον τόσο μάταια...
Έρωτας: Για πόσο καιρό ακόμα θα περιμένεις τον σύντροφο-θεό που ενώ ξέρεις πως δεν σου
ταιριάζει με τίποτα εσύ επιμένεις; Για πόσο καιρό ακόμα θα βρίσκεις ελαττώματα σε κάθε πιθανό
σύντροφο που θα μπορούσε να σε κάνει ευτυχισμένο/-η; Για λίγο, όπως λένε τα άστρα, γιατί
σύντομα θα σε βαρέσει ο έρωτας κατακούτελα και θα σε κάνει να επανεκτιμήσεις την αξία του.
Μπορεί, μάλιστα, να βρίσκεται πιο κοντά σου από ό,τι φαντάζεσαι.
Υδροχόος: Ο αγώνας συνεχίζεται
Δεν ήταν εύκολη για εσένα η χρόνια που πέρασε και ούτε αυτή που ξεκινά δείχνει να είναι στρωμένη
με ροδοπέταλα. Οικονομικά τα πράγματα βελτιώνονται, αν καταφέρεις να συγκρατηθείς από
αλόγιστες σπατάλες, ενώ νέα πρόσωπα δείχνουν να χτυπούν την ερμητικά κλειστή πόρτα της ζωής
σου αναζητώντας το ενδιαφέρον σου. Μπορεί να θεωρείς εαυτόν αυτάρκη, μην ξεγελιέσαι όμως,
όλοι μας έχουμε ανάγκη από φροντίδα και ενδιαφέρον.
Καριέρα: Τα πράγματα παραμένουν δύσκολα, κουραστικά, αγχωτικά και τελικά χωρίς ιδιαίτερα
αποτελέσματα. Προς το τέλος της χρονιάς, όμως, και ενώ θα έχεις φτάσει ένα βήμα πριν το
εγκεφαλικό θα προκύψει, σύμφωνα με τα άστρα, μία δραστηριότητα που θα σε γεμίζει και μπορεί να
σε στηρίξει και οικονομικά.
Έρωτας: Κάτι κινείται εδώ… Για ανεξήγητους λόγους η διακριτική γοητεία σας δείχνει να
προσελκύει μέσα στους επόμενους μήνες -και μετά από καιρό- το ενδιαφέρον του αντίθετου φίλου,
ενώ γύρω στο καλοκαίρι δεν αποκλείεται να λερωθεί λίγο και η άλλη μεριά του κρεβατιού σας –αν
με εννοείτε…
Ιχθείς: Ξύπνα, φτάσαμε!
Δύο χρόνια τώρα έχεις λυσσάξει! Επαγγελματικές αλλαγές, οικονομικά σκαμπανεβάσματα,
προβλήματα αλλά και ευτυχισμένες στιγμές στις σχέσεις, νέα ξεκινήματα αλλά και δυσμενή
γεγονότα… Εσύ, βέβαια, στην κοσμάρα σου, όπως πάντα, σε νευρικό κλονισμό την μία και σε
κατάσταση απόλυτης νιρβάνας την άλλη. Ε, λοιπόν, φέτος όλα αυτά τελειώνουν και επιτέλους θα
ηρεμήσεις. Λέμε τώρα…
Καριέρα: Έχεις ένα θέμα φέτος στο επαγγελματικά σου. Πάντα το είχες, δηλαδή, αλλά φέτος
διογκώνεται. Είσαι ευέξαπτος/-η. Αρπάζεσαι εύκολα με τους συναδέλφους σου, συχνά λες
πράγματα που δεν σκέφτεσαι και εκεί που όλα πάνε φαινομενικά καλά, το γλυκό ψαράκι γίνεται
πιράνχα και φέρνει τα πάνω κάτω. Για χαλάρωσε λίγο!
Έρωτας: Μαζί με τους διπλανούς σου Κριούς έχεις και εσύ φέτος ανάγκη για ενδοσκόπηση. Μπορεί
το ρομάντζο να αποτελεί για εσένα κινητήρια δύναμη, αλλά έχοντας παραμελήσει τον/την
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σύντροφό σου τον τελευταίο καιρό, σύντομα θα κριθεί η δύναμη της σχέσης σου. Αλλά επειδή, κατά
πολύ βάθος, είστε αξιαγάπητα -αν και εκνευριστικά- πλάσματα, δύσκολα σας αφήνει κανείς.
www.in2life.gr
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 07/01/2011 08:47
_____________________________________

Ταιριάζετε με το έτερον ήμισυ;
εδώ
Τα ζώδια το 20111
εδώ
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 22/02/2011 06:41
_____________________________________

Απόκριες Ζωδίων
ΚΡΙΟΣ
Από την φύση σας είστε εύθυμοι χαρακτήρες πράγμα που σας κάνει ιδιαίτερα ευχάριστους μέσα
στο φιλικό σας κύκλο αφού πάντα είστε το πειραχτήρι της παρέας και ξέρετε πως να διατηρείτε το
κέφι στα ύψη !!! Έτσι τις Απόκριες είστε πάντα ευπρόσδεκτοι σε πάρτι για αυτό αρχίζετε από νωρίς
να αναζητάτε το κατάλληλο κουστούμι για σας για να κάνετε την θεαματική είσοδο και να
τραβήξετε τα βλέμματα των άλλων πάνω σας. Σας αρέσει να κάνετε τους άλλους να αναρωτιούνται
ποιός κρύβεται πίσω από αυτή την μεταμφίεση...Προετοιμαστείτε γιατί σας περιμένουν πολλές
εκπλήξεις θα βρεθείτε με ανθρώπους που έχετε να δείτε πολύ καιρό, θα διασκεδάσετε και θα
κάνετε καινούργιες γνωριμίες που θα σας ενθουσιάσουν !!!Θα είναι άνθρωποι με διαφορετικές
αντιλήψεις και θα σας επηρεάσουν θετικά στο τρόπο σκέψης σας με αποτέλεσμα να αρχίσετε να
βλέπετε με άλλη οπτική γωνία τα πράγματα που σας απασχολούν και θα πάρετε αποφάσεις
κάνοντας ριζικές αλλαγές σε τομείς που παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη ζωή σας. Προσπαθήστε να
περάστε καλά αυτές τις μέρες και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας γιατί σας περιμένει αρκετή
δουλειά στο μέλλον αν θέλετε να πετύχετε γρήγορα τους στόχους που έχετε βάλει.
ΤΑΥΡΟΣ
Οι Απόκριες για σας έχουν άλλο νόημα αφού είστε από αυτούς που δεν τους αρέσει να βρίσκονται
σε κίνηση όλη μέρα, να είστε με πολύ κόσμο και να διασκεδάζετε μέχρι πρωίας. Οι μέρες αυτές
σημαίνουν ηρεμία, ξεκούραση θέλετε να τις περνάτε με τους δικούς σας ανθρώπους κάνοντας
πράγματα που σας χαλαρώνουν. Αποφεύγετε τις εξόδους σε μαγαζιά που έχουν πολύ φασαρία και
προτιμάτε να καλείτε κόσμο στο σπίτι σας, να τους περιποιείστε δημιουργώντας μια ευχάριστη
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ατμόσφαιρα έτσι ώστε να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις !!! Προγραμματίζετε από καιρό τα
πάντα, την μουσική, κάνετε λίστες με τους ανθρώπους που θα καλέσετε , με τα φαγητά που πρέπει
να υπάρχουν και με την διακόσμηση που πρέπει να κάνετε στο σπίτι για να είναι όλα γιορτινά και να
θυμίζουν το καρναβάλι. Τώρα όσον αφορά την στολή σας εκεί πάντα προβληματίζεστε γιατί
αναζητάτε ένα πιο συντηρητικό κουστούμι και ξεκινάτε από νωρίς το ψάξιμο μέχρι να βρείτε αυτό
που σας ταιριάζει...Δεν πρέπει όμως να αγχωθείτε αν κάτι δεν πάει καλά θα πρέπει να είστε
προετοιμασμένοι έτσι ώστε να βρείτε εναλλακτικές λύσεις και να ξέρετε πάντα ότι ο κόσμος που
θα έρθει θα το κάνει γιατί σας αγαπά και σας εκτιμά και ξέρει ότι δίνετε τον καλύτερο σας εαυτό
για να διασκεδάσετε όλοι μαζί.
ΔΙΔΥΜΟΙ
Όλοι ξέρουμε ότι είστε από τα το πιο πολυτάλαντα ζώδια και το καρναβάλι για σας σημαίνει γλέντι
και ξεφάντωμα αφού οι μέρες αυτές σας δίνεται η ευκαιρία να εκπλήξετε τους πάντες με την στολή
σας γιατί πάντα διαλέγετε κάτι πρωτότυπο και πάντα φροντίζετε να το βάζετε και την δική σας
υπογραφή στο κουστούμι σας... Ξεκινάτε με τι θέμα θέλετε να παρουσιάσετε και αναζητάτε μια
στολή που να μπορέσετε να κάνετε και τις δικές σας παραλλαγές αφού δεν θέλετε να φοράτε ότι
φορούν οι άλλοι και σας αρέσει να ξεχωρίζετε για να εισπράττετε το θαυμασμό του περίγυρου σας.
Άλλες φορές πάλι όταν δεν βρίσκετε αυτό που έχετε στο μυαλό σας ξεκινάτε και την φτιάχνετε
μόνοι σας. Αυτή την περίοδο θα δεχτείτε πολλές προσκλήσεις για πάρτι αλλά και για εκδρομές για
να επισκεφτείτε άλλες πόλεις και να διασκεδάσετε με τα ήθη και τα έθιμα τους. Θα κάνετε
καινούργιες γνωριμίες που θα σας γοητεύσουν και θα φλερτάρετε έντονα το αντίθετο φύλο !!! Οι
δεσμευμένοι θα πρέπει να προσέξτε και να μην ενδώσετε στους πειρασμούς που θα σας
περιτριγυρίσουν γιατί θα πληγώσετε άδικα τον σύντροφο σας...
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Επειδή είστε από τους ανθρώπους που τους χαρακτηρίζει η ευαισθησία και η ντροπαλότητα
συνήθως οι Απόκριες είναι μια γιορτή που σας κάνει να νιώθετε άβολα γιατί δεν μπορείτε την
πολυκοσμία και την φασαρία γύρω σας. Αναζητάτε πάντα την ασφάλεια και την ηρεμία που σας
δίνουν οι δικοί σας άνθρωποι και πάνω από όλα είστε από την φύση σας σπιτόγατοι. Για να
περάσετε καλά πρέπει πάντα να πηγαίνετε σε γνώριμα μέρη που σας κάνουν να νιώθετε σαν το
σπίτι σας και να συναναστρέφεστε με οικεία πρόσωπα αφού είστε απόμακροι στους καινούργιους
ανθρώπους που σας πλησιάζουν και δύσκολα κάνετε νέες γνωριμίες και ειδικότερα σε τέτοιες
γιορτές. Όσον αφορά την στολή που ψάχνετε θέλετε να είναι αστεία αφού έχετε υψηλή αίσθηση
χιούμορ αλλά συγχρόνως να προκαλεί και μυστήριο αφού δεν θέλετε να σας αναγνωρίσουν για να
μπορείτε εύκολα να πειράζετε τους φίλους σας και να κάνετε πλάκες μαζί τους. Η πρόταση γι΄
αυτές τις ημέρες είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να οργανώσετε μια Αποκριάτικη
βραδιά στο σπίτι σας όπως ακριβώς την θέλετε εσείς για να γλιτώσετε τις ταλαιπωρίες σε
πολυσύχναστα μαγαζιά που θα σας βγάλουν έξω από τα νερά σας και να περιποιηθείτε όπως εσείς
επιθυμείτε τους καλεσμένους σας.
ΛΕΩΝ
Μεγαλοπρεπείς, πρόσχαροι και πάντα πλούσιοι σε ιδέες φροντίζετε πάντα να ξεχωρίζετε όπου και
αν πάτε. Επιμελείσθε την εμφάνιση σας, το ντύσιμο σας θέλετε να προκαλείτε τον θαυμασμό στα
βλέμματα των άλλων γι’ αυτό πάντα διαλέγετε κάτι το πρωτότυπο να φορέσετε για να κάνετε
θεαματική είσοδο στα μέρη που πάτε. Οι Απόκριες για σας σημαίνουν χορό, διασκέδαση,
ξεσηκώνετε τους πάντες με το κέφι σας για αυτό είσαστε από τα άτομα που καλούν πάντα πρώτα
στα πάρτι και στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Το κουστούμι που θα φορέσετε θα πρέπει να είναι
φανταχτερό, να αναδεικνύει την αίγλη σας σε συνδυασμό με ένα καταπληκτικό μακιγιάζ και μια
περίεργη κόμμωση για να εντυπωσιάσετε το περίγυρο σας. Κινείστε άνετα μέσα στους χώρους που
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πηγαίνετε, κάνετε πολύ εύκολα γνωριμίες και φροντίζετε πάντα να γίνεστε η ψυχή της πάρτι αφού
δεν σταματάτε καθόλου και συνεχίζετε μέχρι πρωίας να χορεύετε και να διασκεδάζετε. Αυτές τις
μέρες θα γνωρίσετε πολύ κόσμο και θα φλερτάρετε έντονα το αντίθετο φύλο και θα έχετε πολλές
κατακτήσεις αλλά δύσκολα θα απαρνηθείτε την ελευθερία σας αφού ακόμη δεν έχετε βρει το άλλο
σας μισό. Οι δεσμευμένοι θα ξεφαντώσετε με τον σύντροφο σας πηγαίνοντας από πάρτι σε πάρτι
και θα ευχαριστηθείτε πολύ γιατί θα δείτε ότι ο άνθρωπος σας θα είναι πρόσχαρος και θα
ανταποκρίνεται πολύ θετικά με τον κύκλο σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Εσωστρεφείς, αναζητάτε την τελειότητα σε αυτά που κάνετε είστε επικριτικός απέναντι στους
άλλους και αυστηρός με τον εαυτό σας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η γιορτή δεν σας ταιριάζει και πολύ
αλλά πάντα προσπαθείτε για το καλό της παρέας να πάρετε μέρος στις ετοιμασίες ενός
αποκριάτικου πάρτι αφού δεν θέλετε να χαλάσετε το χατίρι κανενός. Διαλέγετε ένα συντηρητικό
κουστούμι και συνήθως στα πάρτι κάθεστε ήσυχοι σε μια γωνία και προσπαθείτε να ανοίξετε
συζήτηση με τον διπλανό σας. Είστε ντροπαλοί γι΄ αυτό δεν συμμετέχετε στο ξέφρενο γλέντι και
ούτε χορεύετε αφού νιώθετε αμηχανία στον πολύ κόσμο και δύσκολα κάνετε καινούργιες γνωριμίες.
Οι φίλοι σας πάντα προσπαθούν να σας ξεσηκώσουν για να ξεφαντώσετε μαζί τους και μερικές
φορές το πετυχαίνουν !!! Είστε νευρικοί και πολύ αγχωμένοι όταν πηγαίνετε σε τέτοια πάρτι και
προτιμάτε τα πιο ήρεμα μέρη για να μπορείτε να συζητάτε με τους δικούς σας ανθρώπους. Συνήθως
αποφεύγετε το πολύ αλκοόλ και πάντα πηγαίνετε με σύνοδο στις κοινωνικές εκδηλώσεις για να
μπορείτε να γκρινιάζετε ελεύθερα σε αυτόν αλλά και να σχολιάζετε τα πάντα και τους πάντες.
Μπορείτε όμως να κανονίσετε να πάτε μια εκδρομή με τους φίλους σας σε μέρη πιο ήρεμα για να
απολαύσετε το καρναβάλι αλλά συγχρόνως να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε.
ΖΥΓΟΣ
Πρόσχαροι, φιλικοί, με πολύ καλό γούστο και καλλιτεχνική έφεση κερδίζετε πάντα την συμπάθεια
των άλλων αφού έχετε έμφυτο το ταλέντο στις δημόσιες σχέσεις. Έτσι η γιορτή αυτή σημαίνει για
σας πολλές προσκλήσεις σε πάρτι, κοινωνικές εκδηλώσεις, εκδρομές που φυσικά πάντα έρχεστε σε
αδιέξοδο γιατί δεν ξέρετε τι να αποφασίσετε...Γι΄ αυτό συζητάτε με τους δικούς σας ανθρώπους
τους προβληματισμούς σας για να ακούσετε και την δική τους άποψη και μετά πράττετε αναλόγως.
Το κουστούμι που διαλέγετε θέλετε να αναδεικνύει την κορμοστασιά σας, το γούστο και την
καλαισθησία σας για αυτό αρχίζετε το ψάξιμο από πολύ νωρίς γιατί είσαστε και λιγάκι
αναποφάσιστοι και πάντα πηγαίνετε με τους φίλους σας για βοήθεια. Σας αρέσει να είσαστε
οικοδεσπότες σε μια τέτοια γιορτή, φτιάχνετε λίστες με τους καλεσμένους σας, διακοσμείτε τέλεια
το σπίτι σας και φτιάχνετε πλούσια εδέσματα για τους καλεσμένους σας. Αφού πρωταρχικός σας
σκοπός είναι να περάσουν όλοι καλά και να διασκεδάσουν μέχρι πρωίας φεύγοντας με τις
καλύτερες εντυπώσεις !!! Διαλέγετε πάντα εσείς την μουσική δημιουργώντας μια καλή ατμόσφαιρα
εξυπηρετώντας όλα τα γούστα ,για να νιώθουν όλοι άνετα και ποτέ δεν αφήνετε κανέναν να κάτσει
τους ξεσηκώνετε όλους για χορό.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φιλικοί, γοητευτικοί, ιδιαίτερα ευαίσθητοι, λάτρεις του μυστηρίου, απρόβλεπτοι στην
καθημερινότητα σας με εναλλαγές στη διάθεση σας μπερδεύετε συχνά τους ανθρώπους γύρω σας
και δεν μπορούν εύκολα να σας πλησιάσουν αν δεν τους δώσετε το πράσινο φώς εσείς... Τις
Απόκριες νιώθετε λίγο άβολα αφού δεν είστε από αυτούς που συμμετέχουν σε γιορτές με πολύ
κόσμο και φασαρία. Σας αρέσει να διασκεδάζετε με το δικό σας τρόπο και αυτό πολλές φορές
προβληματίζει τους γύρω σας γιατί δεν μπορούν εύκολα να μαντέψουν τι ακριβώς θέλετε. Συνήθως
θέλετε να πηγαίνετε κάπου πιο ήρεμα για να μπορέσετε να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε με τον
δικό σας τρόπο. Η αποκριάτικη σας στολή θα πρέπει να είναι αινιγματική και μυστηριώδης, να
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θυμίζει κάτι από αστυνομική ταινία ή κάτι από ταινία τρόμου και πάντα βάζετε και την δική σας
πινελιά στο τέλος για να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας ότι συμμετείχατε και εσείς για να
εισπράξετε τον θαυμασμό των άλλων. Οι μέρες αυτές σας επιφυλάσσουν εκπλήξεις που θα σας
ανεβάσουν την ψυχολογία και θα σας φτιάξουν την διάθεση για αυτό βάλτε τα δυνατά σας για να
καταπλήξετε τον περίγυρο σας. Νέες γνωριμίες, πολλές κατακτήσεις, θα μπλεχτείτε πάλι σε
ερωτικές περιπέτειες αφού αυτό είναι κάτι που σας αναζωογονεί !!!
ΤΟΞΟΤΗΣ
Αισιόδοξοι από την φύση σας απολαμβάνετε την κάθε στιγμή έντονα και χωρίς περιορισμούς στη
ζωή σας. Αναζητάτε πάντα καινούργιους τρόπους που θα σας βγάζουν από την ρουτίνα της
καθημερινότητας κάνοντας συνεχώς διαφορετικά πράγματα αφού θέλετε να τα μάθετε όλα και να
τα γευτείτε όλα !!! Για εσάς τους Τοξότες το καρναβάλι σημαίνει η χαρά του παιδιού αφού σας
αναζωογονεί, ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σας και σας ανεβάζει την διάθεση στα ύψη !!! Οπλισμένοι
με κέφι μπαίνετε αμέσως στο πνεύμα των Αποκριών αναζητώντας την κατάλληλη μεταμφίεση για
σας με περιπετειώδεις θέμα. Δέχεστε τις πιο πολλές προσκλήσεις από όλα τα ζώδια αφού είστε η
ψυχή του καρναβαλιού και έχετε ταλέντο στο να ξεσηκώνετε τους άλλους να γλεντήσουν και να
ξεφαντώσουν μαζί σας !!! Παράλληλα το καρναβάλι για σας σημαίνει καινούργιες γνωριμίες, σας
αρέσει να κυνηγάτε και να φλερτάρετε έντονα το περίγυρο σας ασκώντας την γοητεία σας στο
αντίθετο φύλο. Είστε πολύ φιλικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας και αυτό κάνει τους άλλους να
σας πλησιάζουν εύκολα με αποτέλεσμα να γίνεστε όλοι μια παρέα γνωστοί και άγνωστοι και να
κινείστε στους ξέφρενους ρυθμούς των Αποκριών. Η λατρεία που έχετε για την περιπέτεια και τα
ταξίδια σας κάνει να μην χάνετε ευκαιρία και να επισκέπτεστε και άλλα μέρη για να διασκεδάσετε
σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα τους πράγμα που σας ανανεώνει !!!
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η γιορτή των Αποκριών δεν είναι και η αγαπημένη σας αφού είσαστε ένα εσωστρεφές ζώδιο,
δύσκολα παρασύρεστε σε γλέντια και ξεφαντώματα αφού δεν σας αρέσει να ανατρέπονται οι
ισορροπίες στη ζωή σας και κινείστε πάντα με μέτρο και σοβαρότητα. Αυτό όμως έχει σαν
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι άλλοι να σας πλησιάσουν και να σας γνωρίσουν καλύτερα αφού
πίσω από το προσωπείο που φοράτε κρύβεται μια ευαίσθητη ψυχή έτοιμη να δώσει πολλά
πράγματα στον άνθρωπο που θα έχει δίπλα του. Γι΄ αυτό προσπαθήστε να γίνετε πιο εξωστρεφείς
και να αρχίσετε να απολαμβάνετε τις χαρές της ζωής εκμεταλλευόμενοι το γιορτινό κλίμα των
ημερών, να γλεντήσετε με την ψυχή σας και να ανανεωθείτε πνευματικά και σωματικά. Το
αποκριάτικο κουστούμι σας είναι ολόκληρη διαδικασία για σας αφού θέλετε κάτι που να είναι
σοβαρό και μετρημένο γι΄ αυτό τις περισσότερες φορές το φτιάχνετε μόνοι σας. Αφήστε τον εαυτό
σας ελεύθερο και μην κινείστε πάντα με γνώμονα την λογική και δεχτείτε προσκλήσεις για πάρτυ
γιατί θα σας δοθούν οι ευκαιρίες να κάνετε ενδιαφέρουσες γνωριμίες που θα σας επηρεάσουν
θετικά στο τρόπο σκέψης σας και θα αρχίσετε να βλέπετε τα πράγματα στη ζωή σας από άλλη
οπτική γωνία...
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Θετικοί, αισιόδοξοι, πρωτότυποι και εκκεντρικοί πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε τις γιορτινές αυτές
ημέρες για αυτό κάνετε τα πάντα για να το πετύχετε αρχίζοντας από νωρίς τις προετοιμασίες.
Ξέρετε πάντα πως να δημιουργείτε την κατάλληλη ατμόσφαιρα για σας και τους φίλους σας που
είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής σας αφού χωρίς αυτούς νιώθετε ένα κενό μέσα
σας και τίποτα δεν μπορεί να το καλύψει. Διασκεδάζετε έντονα μέχρι πρωίας μαζί τους, πηγαίνετε
από πάρτι σε πάρτι αφού δεν θέλετε να κλειστείτε σε ένα μόνο μέρος γι΄ αυτό φτιάχνετε από
νωρίς το πρόγραμμα σας και ετοιμάζεστε για να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Την στολή σας την
επιμελείστε αποκλειστικά εσείς αυτοσχεδιάζετε πολλές φορές όταν δεν βρίσκετε αυτό που έχετε
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στο μυαλό σας αφού θέλετε πάντα να πρωτοτυπείτε και να τραβάτε τα βλέμματα των άλλων.
Φιλικοί και πρόσχαροι ξεσηκώνετε το κόσμο, χορεύετε με όλους και ξέρετε πως να ανεβάζετε το
κέφι στα ύψη σε κάθε πάρτι που πηγαίνετε. Εύκολα κάνετε καινούργιες γνωριμίες, αφού διαθέτετε
μια ουράνια γοητεία και προσελκύετε έντονα τους άλλους! Σας αρέσει το φλερτ και το ερωτικό
παιχνίδι αυτές τις μέρες αλλά δύσκολα αποφασίζετε να ενδώσετε σε κάτι περισσότερο αφού είστε
λάτρεις της ελευθερίας σας !!!
ΙΧΘΥΣ
Η πιο κατάλληλη περίοδος για σας είναι η γιορτή των Αποκριών αφού μπορείτε να ξετυλίξετε την
φαντασία και την δημιουργικότητα σας στο έπακρο !!! Τρυφεροί, ντροπαλοί, ρομαντικοί και
ονειροπόλοι αρχίζετε και αναζητάτε ένα κουστούμι το οποίο να είναι αέρινο εμπνευσμένο από ένα
φανταστικό θέμα ή από μια παλιά ταινία που να προσδίδει ένα κομμάτι του εσωτερικού σας κόσμου.
Είσαστε πολύ πειστικοί στο ρόλο σας, σας αρέσει να καλύπτεται όλο το σώμα σας, πάντα φοράτε
μάσκα για να δημιουργείτε ερωτηματικά και να μην μπορεί κανείς να σας αναγνωρίσει. Έτσι κινείστε
πιο άνετα στους χώρους αυτούς πλησιάζετε πιο εύκολα τους άλλους κάνοντας καινούργιες
γνωριμίες. Προετοιμαστείτε κατάλληλα γιατί αυτές τις μέρες θα συμβούν ανατροπές στη ζωή σας
ιδιαίτερα σε σας τους αδέσμευτους μια γοητευτικοί παρουσία θα σας κλέψει την καρδιά και θα
απαρνηθείτε εύκολα την ελευθερία σας! Οι δεσμευμένοι η κοινωνικότητα σας θα είναι ανεβασμένη
στα ύψη, θα είστε αρκετά δημοφιλείς, θα δεχτείτε πολλές προσκλήσεις για πάρτι και εκδρομές και
κάπου θα αγχωθείτε γιατί θα θέλετε να τους ικανοποιήσετε όλους και να μην αφήσετε κανέναν
δυσαρεστημένο...Γι΄ αυτό αφήστε τον σύντροφο σας να αποφασίσει αφού πάντα ξέρει τι είναι το
πιο κατάλληλο για σας.
http://www.alindakanaki.gr/astrologia/3014-2011-02-10-20-07-45.html
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 01/03/2011 09:45
_____________________________________

Τι κάνουν τα ζώδια μπροστά σε ένα εμπόδιο;
Ο Κριός θ’ αρχίσει να κουτουλάει το εμπόδιο… θα μπουκάρει σαν οδοστρωτήρας! Χτύπα – χτύπα θα
ρίξει το εμπόδιο και θα ασχολείται μετά με το καρούμπαλο μπαίνοντας σ’ έναν φαύλο και ατέρμονο
κύκλο χτύπων του κεφαλιού στον τοίχο.
Ο Ταύρος θα περιμένει το εμπόδιο να φύγει μόνο του πίνοντας φραπέ σταυροπόδι. Το εμπόδιο δε
θα φύγει, ο καφές όμως σίγουρα θα τελειώσει.
Ο Δίδυμος, θα ψάξει για άλλο δρόμο…
Ο Καρκίνος θα επιχειρήσει να τα φτιάξει με το εμπόδιο: Είναι ο σταθμός του προορισμού του, θα το
πιάσει με τις δαγκάνες του και θα το κουβαλάει με απίστευτη προσκόλληση και με κίνδυνο να πάθει
ασφυξία το εμπόδιο… Στο τέλος όταν το εμπόδιο ξεπεραστεί, θα μελαγχολήσει.
Ο Λέων, θ’ αρχίσει να βρυχάται στο εμπόδιο, να κάνει στην άκρη… αν φυσικά το εμπόδιο αξίζει τον
κόπο ν’ ασχοληθεί μαζί του.
Η Παρθένος, θα αρχίσει να γκρινιάζει στο εμπόδιο, μέχρι αυτό να το βάλει στα πόδια.
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Ο Ζυγός θ’ αρχίσει διπλωματικές συναλλαγές με το εμπόδιο… Στην προσπάθεια να το ξεπεράσει,
θα δημιουργήσει πολλαπλά επιπλέον εμπόδια και μετά θα φρικάρει.
Ο Σκορπιός, θα κάτσει ήσυχα, θα επισημάνει τα αδύνατα σημεία του εμποδίου, αλλά δε θα του αρκεί
να το εξουδετερώσει. Θα κολλήσει με εμμονή, μέχρι να το καταστρέψει εντελώς ή να
καταστραφεί…
Ο Τοξότης, θ’ αρχίσει να φιλοσοφεί την ύπαρξη του εμποδίου, μετά θ’αρχίσει να νευριάζει, διότι του
στερεί την ελευθερία, και του κόβει το δρόμο, μετά θα ξεχαστεί και θ’ αρχίσει να παίζει με το
εμπόδιο κι όταν βαρεθεί, κάτι που του συμβαίνει πολύ εύκολα, θα αρχίσει να το κλωτσάει, χωρίς να
λογαριάζει πού βαράει…
Ο Αιγόκερως όταν δει ένα εμπόδιο, θα κοιτάξει να βρει ένα σημείο κατάλληλο για να το πηδήξει και
θα φύγει…
Ο Υδροχόος, θα βρει στο εμπόδιο κάτι πρωτοποριακό, κάτι θετικό, μετά θ’ αρχίσει διάλεξη στο
εμπόδιο, για το αντιδεοντολογικό της ύπαρξής του, και στο τέλος θα εφεύρει ένα καλύτερο
εμπόδιο, για να το αντικαταστήσει.. οπότε θα το έχει εξουδετερώσει.
Ο Ιχθύς, θα προσπαθήσει να περάσει, ή να γλιστρήσει απ’ το εμπόδιο όσο πιο ανώδυνα γίνεται.
Υπάρχει περίπτωση να το ερωτευτεί, λόγω έμφυτης τάσης μαζοχισμού, ή να μην το θεωρήσει
εμπόδιο, διότι δεν ξέρει πού πηγαίνει, οπότε μάλλον δε θα ενοχληθεί.
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 01/03/2011 10:37
_____________________________________

Είδατε τι λέει για τα καρκινάκια?
Θα τα 'φτιάξω'με εμπόδιο???:laugh:
θα πέσω και σε κατάθλιψη?΄΄ολα καλά:P
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 01/03/2011 10:43
_____________________________________

vasiliki ver έγραψε:
Είδατε τι λέει για τα καρκινάκια?
Θα τα 'φτιάξω'με εμπόδιο???:laugh:
θα πέσω και σε κατάθλιψη?΄΄ολα καλά:P
Σώπα, Βασιλική....δες τη θετική πλευρά της ζωής....είσαι καρκίνος ειμαι υδροχόος......:laugh:
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;
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Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 03/05/2011 17:25
_____________________________________

Πώς θα τρέξουν τα 12 ζώδια τα 100 μέτρα;
Τα 12 ζώδια ξεκινούν να τρέξουν στα 100 μέτρα . Πώς θα τρέξει το καθένα;
Ξεκινά ο Κριός με ορμή, αποφασιστικότητα, κορδωμένος από περηφάνια και σίγουρος για τη νίκη
του. Παίρνει φόρα, φωνάζει «άκρη μαλάκες και σας έφαγα!» και τερματίζει φυσικά πρώτος.
Ο Ταύρος ξεκινά,αλλά δεν είναι σίγουρο… ποιο έτος θα τερματίσει!!!
Ο Δίδυμος ξεκινά, τρέχει, τρέχει γρήγορα, κάνει μια…
παράκαμψη στο κοντινό σκάμα, δίνει ένα σάλτο, περνά κι από την σφύρα, πίνει μια πορτοκαλάδα,
χτυπά έναν φιλαράκο στον ώμο, αγοράζει ποπ κορν και κάθεται στις κερκίδες να παρακολουθήσει
τους άλλους!!!!!!
Ο Καρκίνος ξεκινά σιγά και προσεχτικά, τάχα μου αδιάφορα, αλλά παρακολουθεί τους άλλους αν
πάνε από ασφαλή διαδρομή. Δεν υπάρχει περίπτωση να τερματίσει πρώτος, γιατί ακόμα κι αν τον
βοηθούσε η τύχη ή ο άνεμος, δεν θα άντεχε να κόψει το κακόμοιρο το νήμα ή να δυσαρεστήσει τους
άλλους με την πρωτιά του.
Ο Λέοντας καταρχήν θα απαιτήσει αντί για βατήρα, να έχει θρόνο. Θα του τον φέρουν. Θα ξεκινήσει
να τρέχει ακολουθώντας μια χρυσή κλωστή που θα γυαλίζει κάτω από το φώς του ήλιου. Θα
χαμογελά ταυτόχρονα στα φλάς των δημοσιογράφων (λευκά δόντια, μαλλί φτιαγμένο) και θα
κορδώνεται με την χρυσή του πανοπλία, εχμμμ…. φανέλα. Δεν θα τερματίσει πρώτος από τις
πολλές χαιρετούρες, αλλά οι δημοσιογράφοι θα γράψουν ότι ήταν ο πρώτος. Αν φτάσει όμως
πρώτος και το νήμα δεν είναι χρυσό, δεν θα καταδεχθεί να το κόψει!!!!!
Η Παρθένος, πριν ξεκινήσουν, θα μετρήσει τους δώδεκα βατήρες για να σιγουρευτεί ότι έχουν όλοι
ίσα μέτρα να διανύσουν και να μην κλέψει κανένας. Έτσι, τίμια και σοβαρά. Ξεκάθαρες δουλειές. Θα
ανακαλύψει κάποια χιλιοστά διαφορών και θα κάνει φασαρία για την αδικία, για τα στημένα
παιχνίδια, για τους κριτές που τα παίρνουν, για τους θεατές που δεν μιλάνε και κάθονται σαν ζώα,
για την βρωμιά και την ακαταστασία στο γήπεδο, μέχρι που θα γίνει αντιπαθής και θα της φωνάξουν
οι άλλοι να το βουλώσει. Θα κάτσει στη μέση του γηπέδου και θα κλαψουρίζει για δικαιοσύνη
ώσπου…
Θα έρθει ο Ζυγός, με όμορφο αθλητικό συνολάκι, καπελάκι πολύ σικάτο, με κομψούς τρόπους, θα
χαιρετήσει ευγενικά, θα ηρεμήσει τους κριτές και τους διοργανωτές, θα παρηγορήσει την Παρθένο,
θα ξεκινήσει συνεννοήσεις και διαβουλεύσεις με τα άλλα ζώδια για δίκαιο και πολιτισμένο παιχνίδι
και μετά θα αρχίσει να τρέχει. Δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ πρώτος. Έχει να περάσει κι από τους
δημοσιογράφους, να εξηγήσει τι έγινε….
Ο Σκορπιός, θα έχει υπολογίσει τα πάντα. Με το μπαμ, θα σκάψει ένα λαγούμι, θα προχωρήσει
υπογείως προς το τέρμα, θα διαγράψει υπολογισμένα μικρότερη διαδρομή και θα έχει πληρώσει
ελεύθερους σκοπευτές να σκοτώσουν τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους του! Θα έχει δε πληρώσει
και τους κριτές να τον βγάλουν πρώτο!!!! «Τα πάντα στη ζωή έχουν ένα τίμημα»
Ο Τοξότης με τα γρηγορότερα πόδια, θα ξεκινήσει σαν βολίδα. Θα σκίσει τον αέρα σαν τόξο. Δεν θα
τον πετύχουν οι ελεύθεροι σκοπευτές του Σκορπιού. Θα κέρδιζε σίγουρα και τον Κριό ή τον Λέοντα,
αν στο δρόμο του δεν τύχαινε κάποιος φίλος να χαζολογήσει (ο «φίλος» είναι βαλμένος από τον
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Σκορπιό!!!!!!!)
Ο Αιγόκερως θα φωνάξει για τα 5 εκατοστά που του έχουν προσθέσει (δίκιο είχε η Παρθένος), για
τους ελεύθερους σκοπευτές του πανούργου Σκορπιού, αλλά όταν τρέχει, τρέχει. Δεν παίζει.
Επικίνδυνος αντίπαλος.
Ο Υδροχόος θα καταφθάσει με μια τρελή φόρμα, με μαλλί τρελού επιστήμονα και με μια τρελή ιδέα:
«βρε παιδιά, γιατί να τρέξουμε ευθεία; Ας κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να τρέξουμε με την όπισθεν. Ή
σε ζιγκ-ζαγκ. Μπορούμε επίσης να τρέξουμε μερικά μέτρα μείον. Ή να τρέξουμε γυμνοί. Έ;;; Τι λέτε;
Ας το συζητήσουμε βρε παιδιά. Που πάτε ρε;;;; Κανείς δεν με καταλαβαίνει…» Και θα ατενίσει το
άπειρον.
Ο Ιχθύς θα είναι σε περισυλλογή: «τώρα να τρέξουμε ή να κάτσουμε εδώ που είμαστε; Είναι κι ωραία
μέρα σήμερα.. Αλλά καλύτερα να τρέξουμε. Όμως πάλι…. δεν ξέρω…. τι να πω…. δύσκολη
απόφαση βρε παιδί μου…… Έχει η ζωή κάτι διλήμματα!»
xaxa.gr
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Margo - 03/05/2011 17:34
_____________________________________

Hlianna έγραψε:
Πώς θα τρέξουν τα 12 ζώδια τα 100 μέτρα;
Τα 12 ζώδια ξεκινούν να τρέξουν στα 100 μέτρα . Πώς θα τρέξει το καθένα;
Θα έρθει ο Ζυγός, με όμορφο αθλητικό συνολάκι, καπελάκι πολύ σικάτο, με κομψούς τρόπους, θα
χαιρετήσει ευγενικά, θα ηρεμήσει τους κριτές και τους διοργανωτές, θα παρηγορήσει την Παρθένο,
θα ξεκινήσει συνεννοήσεις και διαβουλεύσεις με τα άλλα ζώδια για δίκαιο και πολιτισμένο παιχνίδι
και μετά θα αρχίσει να τρέχει. Δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ πρώτος. Έχει να περάσει κι από τους
δημοσιογράφους, να εξηγήσει τι έγινε….
...:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: ...Αυτή είμαι πραγματικά εγώ όπως με
περιγράφει....:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: ζώδιο και πράγμα :laugh: :laugh: ...έχω σκάσει
στα γέλια...:laugh: :laugh: ..και μετά λένε μην πιστεύσεις στα ζώδια....:side: :laugh: :laugh:
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 03/05/2011 17:42
_____________________________________

Ο Υδροχόος θα καταφθάσει με μια τρελή φόρμα, με μαλλί τρελού επιστήμονα και με μια τρελή ιδέα:
«βρε παιδιά, γιατί να τρέξουμε ευθεία; Ας κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να τρέξουμε με την όπισθεν. Ή
σε ζιγκ-ζαγκ. Μπορούμε επίσης να τρέξουμε μερικά μέτρα μείον. Ή να τρέξουμε γυμνοί. Έ;;; Τι λέτε;
Ας το συζητήσουμε βρε παιδιά. Που πάτε ρε;;;; Κανείς δεν με καταλαβαίνει…» Και θα ατενίσει το
άπειρον.
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:laugh: :laugh: :laugh: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
από ιδέες άλλο πράγμα:woohoo:
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 03/05/2011 18:25
_____________________________________

Καλέ τα καρκινάκια/color] πάνε...μπουσουλώντας:huh: πάντα τους άλλους σκέφτονται:(
τελειυταία.... κάτι κάνουν και για τον εαυτό τους:silly:
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από LARA LO - 03/05/2011 18:42
_____________________________________

ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΤΑΥΡΑΚΙ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ;ΑΚΌΜΑ ΤΡΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1975;
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;
Δημοσιεύθηκε από soulli - 03/05/2011 21:47

_____________________________________

Ο Ιχθύς θα είναι σε περισυλλογή: «τώρα να τρέξουμε ή να κάτσουμε εδώ που είμαστε; Είναι κι ωραία
μέρα σήμερα.. Αλλά καλύτερα να τρέξουμε. Όμως πάλι…. δεν ξέρω…. τι να πω…. δύσκολη
απόφαση βρε παιδί μου…… Έχει η ζωή κάτι διλήμματα!»
Χαχαχαχαχαχαχα αυτό ακριβώς θα έκανα!!!:laugh: Ειδικά όταν έχει ωραίες μέρες!!!:laugh:
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 27/05/2011 13:11
_____________________________________

Τα 12 ζώδια ξεκινούν να τρέξουν στα 100 μέτρα. Πώς θα τρέξει το καθένα;
Ξεκινά ο Κριός με ορμή, αποφασιστικότητα, κορδωμένος από περηφάνεια και σίγουρος για τη νίκη
του. Παίρνει φόρα, φωνάζει “άκρη και σας έφαγα!” και τερματίζει φυσικά πρώτος.
Ο Ταύρος ξεκινά, αλλά δεν είναι σίγουρο… ποιό έτος θα τερματίσει!!!
Ο Δίδυμος ξεκινά, τρέχει, τρέχει γρήγορα, κάνει μια παράκαμψη στο κοντινό σκάμα, δίνει ένα
σάλτο, περνά κι από την σφύρα, πίνει μια πορτοκαλάδα, χτυπά έναν φιλαράκο στον ώμο, αγοράζει
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ποπ κορν και κάθεται στις κερκίδες να παρακολουθήσει τους άλλους!!!!!!
Ο Καρκίνος ξεκινά σιγά και προσεχτικά, τάχα μου αδιάφορα, αλλά παρακολουθεί τους άλλους αν
πάνε από ασφαλή διαδρομή. Δεν υπάρχει περίπτωση να τερματίσει πρώτος, γιατί ακόμα κι αν τον
βοηθούσε η τύχη ή ο άνεμος, δεν θα άντεχε να κόψει το κακόμοιρο το νήμα ή να δυσαρεστήσει τους
άλλους με την πρωτιά του.
Ο Λέοντας καταρχήν θα απαιτήσει αντί για βατήρα, να έχει θρόνο. Θα του τον φέρουν. Θα ξεκινήσει
να τρέχει ακολουθώντας μια χρυσή κλωστή που θα γυαλίζει κάτω από το φώς του ήλιου. Θα
χαμογελά ταυτόχρονα στα φλάς των δημοσιογράφων (λευκά δόντια, μαλλί φτιαγμένο) και θα
κορδώνεται με την χρυσή του πανοπλία, εχμμμ…. φανέλα. Δεν θα τερματίσει πρώτος από τις
πολλές χαιρετούρες,αλλά οι δημοσιογράφοι θα γράψουν ότι ήταν ο πρώτος. Αν φτάσει όμως
πρώτος και το νήμα δεν είναι χρυσό, δεν θα καταδεχτεί να το κόψει!!!!!
Η Παρθένος, πριν ξεκινήσουν, θα μετρήσει τους δώδεκα βατήρες για να σιγουρετεί ότι έχουν όλοι
ίσα μέτρα να διανύσουν και να μην κλέψει κανένας. Έτσι, τίμια και σοβαρά. Ξεκάθαρες δουλειές. Θα
ανακαλύψει κάποια χιλιοστά διαφορών και θα κάνει φασαρία για την αδικία, για τα στημένα
παιχνίδια, για τους κριτές που τα παίρνουν, για τους θεατές που δεν μιλάνε και κάθονται σαν ζώα,
για τη βρωμιά και την ακαταστασία στο γήπεδο, μέχρι που θα γίνει αντιπαθής και θα της φωνάξουν
οι άλλοι να το βουλώσει. Θα κάτσει στη μέση του γηπέδου και θα κλαψουρίζει για δικαιοσύνη
ώσπου…
Θα έρθει ο Ζυγός, με όμορφο αθλητικό συνολάκι, καπελάκι πολύ σικάτο, με κομψούς τρόπους, θα
χαιρετήσει ευγενικά, θα ηρεμήσει τους κριτές και τους διοργανωτές, θα παρηγορήσει την Παρθένο,
θα ξεκινήσει συνεννοήσεις και διαβουλεύσεις με τα άλλα ζώδια για δίκαιο και πολιτισμένο παιχνίδι
και μετά θα αρχίσει να τρέχει. Δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ πρώτος. Έχει να περάσει κι από τους
δημοσιογράφους, να εξηγήσει τι έγινε….
Ο Σκορπιός, θα έχει υπολογίσει τα πάντα. Με το μπαμ, θα σκάψει ένα λαγούμι, θα προχωρήσει
υπογείως προς το τέρμα, θα διαγράψει υπολογισμένα μικρότερη διαδρομή και θα έχει πληρώσει
ελεύθερους σκοπευτές να σκοτώσουν τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους του! Θα έχει δε πληρώσει
και τους κριτές να τον βγάλουν πρώτο!!!! “Τα πάντα στη ζωή έχουν ένα τίμημα”
Ο Τοξότης με τα γρηγορότερα πόδια, θα ξεκινήσει σαν βολίδα. Θα σκίσει τον αέρα σαν τόξο. Δεν θα
τον πετύχουν οι ελεύθεροι σκοπευτές του Σκορπιού. Θα κέρδιζε σίγουρα και τον Κριό ή τον Λέοντα,
αν στο δρόμο του δεν τύχαινε κάποιος φίλος να χαζολογήσει (ο “φίλος” είναι βαλμένος από τον
Σκορπιό!!!!!!!)
Ο Αιγόκερως θα φωνάξει για τα 5 εκατοστά που του έχουν προσθέσει (δίκιο είχε η Παρθένος), για
τους ελεύθερους σκοπευτές του πανούργου Σκορπιού, αλλά όταν τρέχει, τρέχει. Δεν παίζει..
Επικίνδυνος αντίπαλος.
Ο Υδροχόος θα καταφθάσει με μια τρελή φόρμα, με μαλλί τρελλού επιστήμονα και με μια τρελή
ιδέα: “βρε παιδιά, γιατί να τρέξουμε ευθεία; Ας κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να τρέξουμε με την
όπισθεν.. Ή σε ζιγκ-ζαγκ.
Μπορούμε επίσης να τρέξουμε μερικά μέτρα μείον. Ή να τρέξουμε γυμνοί. Έ;;; Τι λέτε; Ας το
συζητήσουμε βρε παιδιά. Που πάτε ρε;;;; Κανείς δεν με καταλαβαίνει…” Και θα ατενίσει το άπειρον..
Ο Ιχθύς θα είναι σε περισυλλογή:”τώρα να τρέξουμε ή να κάτσουμε εδώ που είμαστε; Είναι κι ωραία
μέρα σήμερα… Αλλά καλύτερα να τρέξουμε. Όμως πάλι…. δεν ξέρω…. τι να πω…. δύσκολη
απόφαση βρε παιδί μου……. Έχει η ζωή κάτι διλλήμματα!”
============================================================================
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Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 27/05/2011 13:52
_____________________________________

Ο Καρκίνος ξεκινά σιγά και προσεχτικά, τάχα μου αδιάφορα, αλλά παρακολουθεί τους άλλους αν
πάνε από ασφαλή διαδρομή. Δεν υπάρχει περίπτωση να τερματίσει πρώτος, γιατί ακόμα κι αν τον
βοηθούσε η τύχη ή ο άνεμος, δεν θα άντεχε να κόψει το κακόμοιρο το νήμα ή να δυσαρεστήσει τους
άλλους με την πρωτιά του.
Να το ξεχάσω πως θα τερματίσω...κάαποτε:(
Να πως πιστεύεις στα άστρα!!!:huh:
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 27/05/2011 15:34
_____________________________________

vasiliki ver έγραψε:
Ο Καρκίνος ξεκινά σιγά και προσεχτικά, τάχα μου αδιάφορα, αλλά παρακολουθεί τους άλλους αν
πάνε από ασφαλή διαδρομή. Δεν υπάρχει περίπτωση να τερματίσει πρώτος, γιατί ακόμα κι αν τον
βοηθούσε η τύχη ή ο άνεμος, δεν θα άντεχε να κόψει το κακόμοιρο το νήμα ή να δυσαρεστήσει τους
άλλους με την πρωτιά του.
Να το ξεχάσω πως θα τερματίσω...κάαποτε:(
Να πως πιστεύεις στα άστρα!!!:huh:
Basilikh, δες τη θετική πλευρά της ζωής....υπάρχουν και χειρότερα, υπάρχουν οι υδροχόοι........:laugh:
:laugh: :laugh:
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 27/05/2011 17:07
_____________________________________

Hlianna έγραψε:
vasiliki ver έγραψε:
Ο Καρκίνος ξεκινά σιγά και προσεχτικά, τάχα μου αδιάφορα, αλλά παρακολουθεί τους άλλους αν
πάνε από ασφαλή διαδρομή. Δεν υπάρχει περίπτωση να τερματίσει πρώτος, γιατί ακόμα κι αν τον
βοηθούσε η τύχη ή ο άνεμος, δεν θα άντεχε να κόψει το κακόμοιρο το νήμα ή να δυσαρεστήσει τους
άλλους με την πρωτιά του.
Να το ξεχάσω πως θα τερματίσω...κάαποτε:(
Να πως πιστεύεις στα άστρα!!!:huh:
Basilikh, δες τη θετική πλευρά της ζωής....υπάρχουν και χειρότερα, υπάρχουν οι υδροχόοι........:laugh:
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:laugh: :laugh:
:laugh: :laugh: έχει χιούμορ όμως!!!πάμε λοιπόν!!!εμπρός πίσω!!!:laugh: :woohoo:
============================================================================

Απ:Πιστεύετε στα άστρα;

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 04/01/2012 13:48
_____________________________________

Προβλέψεις 2012 της ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
Το 2012 μπορεί να ονομαστεί πνευματικό έτος , ένα έτος κρίσης της παγκόσμιας ταυτότητας , του
πολιτισμού , της ιστορίας. Οι μεταβολές αυτές θα διαταράξουν τον πλανήτη. Η ψεύτικη
πραγματικότητα, η φασιστική κυριαρχία μιας νέας τάξης πραγμάτων, η υποδούλωση της
ανθρωπότητας δείχνουν έναν κόσμο βουτηγμένο στο σκοτάδι. Το κλειδί της μετάβασης στο φως,
βρίσκεται στις απεργίες , στα απελευθερωτικά κινήματα, στις μεταρρυθμίσεις και την
διαμαρτυρία,....
φαινόμενα που θα εμφανιστούν αυτή τη χρονιά.
Αναφερόμαστε σε μια απότομη αύξηση του αριθμού και της έντασης των πορειών, παρελάσεων και
εκδηλώσεων όλων των ειδών. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό θα οδηγήσει σε διαταραχές των
επιπέδων των λαϊκών αναταραχών, συμπεριλαμβανομένων των εξεγέρσεων βίαιων ή μη, αν όχι σε
ολοκληρωτικό πόλεμο.
Το 2012 στην ουσία, καθιερώνεται ένα σταθερότερο και ακριβώς σφαιρικό οικονομικό σύστημα, με
πρώτιστη αλλαγή στις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες. Ο κόσμος θα επιστρέψει
στις παλαιές εποχές όχι εύκολα όμως, διότι κάτι τέτοιο θα πραγματοποιηθεί μετά από σοβαρά
δυσλειτουργικά οικονομικά σχέδια , μετά από μια συνοπτική περίοδο αναταραχής της αγορά. Το
2012 είναι η αρχή όλων αυτών και τα αποτελέσματα του θα φανούν σε δύο με τρία χρόνια μετά ,
ενώ οι αλλαγές που προκαλεί μπορούν να ριζώσουν στη νέα σφαιρική κανονικότητα που
καθιερώνεται. Κάτω από αυτή την επιρροή, ο παγκόσμιοι ηγέτες θα οδηγηθούν αδυσώπητα και
επανειλημμένα από τα γεγονότα ώστε να φανούν σκληροί και να εμβαθύνουν στις αιτίες των
παγκόσμιων οικονομικών προβλημάτων. Θα αναγκαστούν να αναπτύξουν ένα νέο γνήσιο οικονομικό
σύστημα και να υπομείνουν τον πλούτο , ο οποίος θα είναι αρκετά διανεμημένος. Οι παγκόσμιοι
ηγέτες σύντομα θα πετύχουν τα σωστά οικονομικά εργαλεία με τα οποία θα κάνουν και οι ίδιοι τη
μεταστροφή ή θα παρεμποδίσουν μια αληθινά καταστροφική οικονομική κατάρρευση.Αλλά δεν θα
αποκαταστήσουν την αληθινή οικονομική υγεία έως ότου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά
ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα της οικονομικής δικαιοσύνης και της δικαιοσύνης γενικότερα.
Το 2012 έχουμε τέσσερις ισχυρές εκλείψεις. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου , στις 0
μοίρες τωνΔιδύμων. Θα είναι ορατή στη Νότια και ΚεντρικήΑμερική καιΑφρική. Η έκλειψη αυτή
επιφέρει ασθένειες από πτηνά ή άλλα ζώα , συγκρούσεις θρησκευτικών ιδεολογιών , απώλειες στο
εμπόριο , θάνατοι μεγάλων προσώπων (Προέδρων, Υπουργών, Γερουσιαστών κ.λ.π.) ενώ ορισμένα
έθνη θα χάσουν την κυριαρχία τους. Στις 4 Ιουνίου έχουμε μερική έκλειψη Σελήνης στις 15 μοίρες
του Τοξότη. Η σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιο αυτό, προκαλή θλίψη , εξάπλωση της θρησκευτικής
μισαλλοδοξίας , καταστροφή των ηγετών, αύξηση των κλοπών, των δολοφονιών και των βιασμών. Η
τρίτη έκλειψη πραγματοποιείται στις 13 Νοεμβρίου στις 21 μοίρες του Σκορπιού και είναι ολική
έκλειψη Ηλίου. Είναι ορατή από το βορειοανατολικό τμήμα τηςΑυστραλίας. Προκαλεί νομισματικές
ανησυχίες – οικονομικό κραχ, έλλειψη υλικών αγαθών , αύξηση εθισμού σε ουσίες. Στις 28 Νοεμβρίου
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έχουμε την τελευταία έκλειψη του έτους η οποία είναι σεληνιακή και πραγματοποιείται στις 6
μοίρες τωνΔιδύμων.
Το πιο σημαντικό αστρολογικό γεγονός του 2012 , είναι η διέλευση τηςΑφροδίτης στις 6 Ιουνίου η
οποία θα ευθυγραμμιστεί τέλεια με τον Ήλιο και την Γη , φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 243 χρόνια
και ονομάζεται ηλιακή έκλειψη τηςΑφροδίτης. Η Αφροδίτη αντιπροσωπεύει την αγάπη αλλά και τον
πόλεμο. Η τελευταία φορά που συνέβη το γεγονός αυτό ήταν στις 13 Ιουνίου του 1769 , εποχή που
ηΑμερική ετοιμαζόταν για επανάσταση και στην Ευρώπη είχαμε τη γέννηση του Ναπολέοντα
Βοναπάρτη. Ταυτόχρονα θα επηρεάσει τις φυσικές καταστροφές (σεισμοί, τσουνάμι , ηφαίστεια ,
πλημμύρες κ.λ.π).Αυτή η έκλειψη θα γεννήσει ηγέτη , το πιο πιθανόν γυναίκα, η οποία θα
ευθυγραμμίσει τους ανθρώπους και τον πλανήτη για αυτή τη μετάβαση στο φως. (Γίνεται σε
ζευγάρια. Το πρώτο συνέβη 8 Ιουνίου 2004). Η διεύλευση της Αφροδίτης το 1518 μ. Χ έφερε τις
μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη , το 1631 έφερε την ανάπτυξη της ορθολογιστικής επιστήμης
στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό ενώ οι πρώτοι άποικοι έφτασαν στηνΑμερική μετά τους Έλληνες,
το 1761 έγιναν γεγονότα που οδήγησαν στις τρεις μεγάλες επαναστάσεις την αμερικανική, γαλλική
και βιομηχανική , το 1874 όπου η παγκόσμια επικοινωνία γίνεται πραγματικότητα, εμφανίζεται η
ηλεκτρική ενέργεια ενώ ξεκίνησε το κίνημα για την ψήφο των γυναικών.
Ο πλανήτης Πλούτωνας συμβολίζει τη ριζική μεταμόρφωση του θανάτου και της αναγέννησης, για
αυτό και θα φέρει κοσμοϊστορικές αλλαγές , οικονομικές αλλά και αλλαγές στα πολιτικά
συστήματα. ΟΔίας στο ζώδιο του Κριού, δημιουργεί νέες ιδέες στην πληροφορική και διευκολύνει
στην ανάπτυξη αλλά και στο κυνήγι των σωστών αποφάσεων.Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με
πλανητικές όψεις , για αυτό εν ολίγοις το 2012 θεωρείται η χρονιά της αναγέννησης, Στις
21Δεκεμβρίου του 2012, στο χειμερινό ηλιοστάσιο , το τρίγωνο που δημιουργείται και ονομάζεται
Yod , θα προκαλέσει την αναγέννηση του Ήλιου και της ανθρώπινης συνείδησης. Σηματοδοτεί ένα
νέο κύκλο , τον κύκλο του πνεύματος, τον κύκλο της Ιθάκης.
Σηματοδοτεί επίσης την καταστροφή των παλιών πολιτικών αρχετύπων και μη, διαγράφει το
παρελθόν και τα φασιστικά αυτά συστήματα (νεοφιλελεύθερα, καπιταλιστικά) και αρχίζει ένα νέο
ταξίδι προς τον πολιτισμό.
Η πίεση που θα δεχθεί η Γη και ο κόσμος της από τον Κρόνο και τον Πλούτωνα θα αλλάξει τις
πολιτικές πεποιθήσεις. Ο εθνικιστές και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν
οδηγούνται πουθενά και ότι οι πόλεμοι δεν είναι μέσω επίλυσης προβλημάτων. Το 2012 είναι και
δίσεκτο έτος. Η Αμερική είναι το έθνος το οποίο θα υποστεί τις συνέπειες των σπανίων
αστρολογικών φαινομένων του 2012 , αναταραχές , οδοφράγματα και κίνδυνος για τον Ομπάμα, τον
πρόεδρο της , σεισμούς, πλημμύρες και φωτιές κ.λ.π. Θα προκληθεί ανάφλεξη στη ΜέσηΑνατολή,
πόλεμος με το Ιράν , στη Συρία , ένταση ανάμεσα σε Ρωσία – Τουρκία , κίνδυνος για τον Πούτιν και
τον Ερντογάν. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα της Ευρώπης φτάνουν στο τέλος τους. Η Γερμανία
είναι το κράτος που θα δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα στην οικονομία της και αλλαγή καγκελαρίου. Η
μεγάλη εξέγερση του λάου της Ιταλίας απέναντι στην Γερμανία,τα Βαλκανιακα, η Γαλλία κρούει τον
κώδωνα. Κίνδυνος για τον Πάπα. Προβληματισμός για τους Ολυμπιακούς αγώνες τουΛονδίνου,
φαινόμενα για τα οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Οι Σκανδιναβικές χώρες μείνουν
ανεπηρέαστες απέναντι στην παγκοσμιοποίηση και ολοκληρωτική φασιστική κατάκτηση ,
κρατώντας την εθνική τους ταυτότητα. Συγκρούσεις ανάμεσα στην Ιαπωνία και Ταϊβάν και τέλος
πολιτικές αναταραχές στην Ινδία.
Μία ισχυρή όψη Ποσειδώνα με Χείρωνα θα φέρει αναδιοργάνωση της κοινωνίας , μετατοπίσεις
πληθυσμών , μετατοπίσεις εθνικών συνόρων, μεγάλο πλήγμα στην Τουρκία και ανάπτυξη του
Ιδεαλισμού.
Επειδή ξέρω πως θα θέλετε να μάθετε τι θα συμβεί στην Ελλάδα , όπως έχετε διαβάσει και σε
παλαιότερες δημοσιεύσεις μου , ξεκινά μια πολιτική αστάθεια που θα οδηγήσει σε αναταραχές ,
εθνικά προβλήματα , εκλογές , μη αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Μετά από όλα αυτά που θα διανύσει ,
το 2013 θα σηματοδοτήσει για την Ελλάδα μια νέα αρχή και έναν σπουδαίο ρόλο στην παγκόσμια
πολιτική σκηνή με έναν ηγέτη νέο και με όραμα.
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Η ψυχή του ανθρώπου είναι ένα καράβι με κυβερνήτη το είναι. Πρέπει να βρούμε τον θαμμένο
Οδυσσέα μέσα μας που θα μας οδηγήσει στην οικεία μεν, αλλά ξεχασμένη Πηνελόπη. Ποιος όμως
καταφέρνει να ξεπεράσει τα πάθη του και την πυξίδα της ζωής που διέρχεται μέσα από τον κύκλο
του
ζωδιακού ;
Σας εύχομαι καλή χρονιά και χρόνια πολλά
Με εκτίμηση
Δήμητρα Περκουλαράκη – Παπανικολοπούλου
Αστρολογική Σύμβουλος-ΠολιτικήΑστρολογική Ερευνήτρια
Ιστοσελίδα: www.dpapanikolopoulou.gr
Τηλέφωνο: 6946507500
i-diadromi.com
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