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Προσωπικά στοιχεία: Angelina Jolie 

Γενικές τάσεις, Επιλογές 

Είστε ιδιαίτερα συναισθηµατικοί και η αγάπη για σας είναι, πάνω απ’ όλα, µια εµπειρία 

ζωής που πρέπει να γευτείς και να νιώσεις. Αρκετές φορές έχετε απότοµες αλλαγές στη 

διάθεσή σας και χαρακτηρίζεστε από κυκλοθυµία ή γκρινιάζετε και κάνετε παράπονα. 

Προτιµάτε συντρόφους που είναι συντηρητικοί στον τρόπο ζωής τους, χωρίς εξάρσεις και 

µπορούν να σας παρέχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα που αποζητάτε. Θέλετε να σας 

συµβουλεύουν, να είναι υπεύθυνοι, ώριµοι και να αντιµετωπίζουν τις ψυχολογικές σας 

µεταπτώσεις. 

Αιγόκερως στην ακµή του 7ου 

 

Ο σύντροφός σας θέλετε να είναι σοβαρός, υπεύθυνος, εργατικός και να κατέχει κάποια 

αξιόλογη θέση στην κοινωνία. Θέλετε να µαθαίνετε πράγµατα µέσα στη σχέση και να 

αποκτάτε εµπειρίες, κι ίσως γι’ αυτό το λόγο έλκεστε από µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα. ∆εν 

σας ενοχλεί ιδιαίτερα, αν ο σύντροφός σας είναι συγκρατηµένος στα συναισθήµατά του και 

τείνει να τα εκλογικεύει. 

Κρόνος κυβερνήτης του 7ου 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Angelina Jolie 

Οι αρµονικές τάσεις στις σχέσεις σας 

Τα πάτε πολύ καλά µε τα άτοµα του αντίθετου φύλου και έχετε µια συναισθηµατική 

ισορροπία. Κρατάτε πάντα έναν ρυθµό στις δουλειές της καθηµερινότητάς σας, ούτως 

ώστε να µην βρεθείτε ξαφνικά φορτωµένοι µε πολλές υποχρεώσεις. Αυτή σας η 

αντιµετώπιση επηρεάζει θετικά και τις σχέσεις σας οι οποίες είναι αρµονικές και 

µακρόχρονες. 

Σελήνη Εξάγωνο Ήλιος (ανοχή όψης: 00 20') 
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Έχετε το ταλέντο να µετατρέπετε την φαντασία σας σε πραγµατικότητα, ασκώντας µια 

σχεδόν ανεξήγητη επίδραση σε εκείνους που θέλετε να µεταδώσετε τις ενθουσιώδεις ιδέες 

και τις εµπνεύσεις σας. Χρησιµοποιείτε όλες τις δυνάµεις σας για να κατορθώσετε να 

κάνετε πράξη όσα ονειρεύεστε, ενδεχοµένως µέσα από κάποια µορφή τέχνης. Μάχεστε 

για τα ιδανικά σας, αλλά και για το γενικότερο καλό και προσπαθείτε να παρακινήσετε και 

άλλους προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να µη δείχνετε δυναµικοί, αλλά ξέρετε πολύ 

καλά να αµύνεστε και να ελίσσεστε, ώστε να αποφεύγετε τις κατά µέτωπο αντιπαραθέσεις. 

Ο σύντροφός σας θέλετε να είναι συνοδοιπόρος στα όνειρά σας. 

Άρης Τρίγωνο Ποσειδώνας (ανοχή όψης: 00 22') 

 

Είστε πολύ ελκυστικοί και δραστήριοι. Ίσως είστε αθλητές ή προπονητές µιας οµάδας. 

Υπάρχει πλήρης συντονισµός των εγκεφαλικών και αισθητικών σας λειτουργιών, καθώς 

και µια έµφυτη αντίληψη του κοινού αισθήµατος, µε αποτέλεσµα να γνωρίζετε καλά πώς 

να παίρνετε τους άλλους µε το µέρος σας. Μπορείτε πάντα να ποντάρετε σε στήριξη και 

βοήθεια από τον περίγυρό σας. Σπάνια κρύβετε τα συναισθήµατά σας και δεν είναι τυχαίο 

ότι συχνά καλείστε να τα υπερασπιστείτε. Ενδεχοµένως, όταν ήσασταν παιδιά, η µητέρα 

σας σάς ωθούσε να εξωτερικεύετε αυτά που νιώθατε. Θέλετε ένα σύντροφο που να 

εκφράζεται συναισθηµατικά και να µην έχει συγκρατηµένους τρόπους. 

Σελήνη Σύνοδο µε Άρη (ανοχή όψης: 02 23') 

 

Είστε µαχητικοί, δραστήριοι, µε ισχυρή ιδιοσυγκρασία. Σας αρέσουν οι ηγετικοί ρόλοι και 

είστε χαρούµενοι µε κάθε νέο αντικείµενο που καταπιάνεστε. Οι άλλοι νιώθουν ότι τους 

ωθείτε µπροστά και δε φοβούνται τίποτα. ∆ιεκδικείτε αυτό που θέλετε ανοιχτά, χωρίς 

περιστροφές και δεν σας αρέσουν τα ψέµατα. Οι σχέσεις σας έχουν θέρµη, κίνηση, ροή και 

ενθουσιασµό. Ο σύντροφός σας θέλετε να έχει το ίδιο ταµπεραµέντο µε σας για να µη 

χάνετε το ενδιαφέρον σας. 

Ήλιος Εξάγωνο Άρης (ανοχή όψης: 02 43') 

 

Είστε ευαίσθητοι, συµπονετικοί, ήπιων τόνων και πιστεύετε στη δύναµη της αγάπης. 
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Καταφέρνετε να µεταφέρετε τους άλλους στο δικό σας µαγικό κόσµο όπου τα 

συναισθήµατα είναι πάνω απ’ όλα. Είστε καλόπιστοι κι εύκολα κατανοείτε και συγχωρείτε 

τους άλλους. ∆εν συνηθίζετε να έχετε απωθηµένα και τα αρνητικά βιώµατα τα ξεχνάτε. 

Είστε καλλιτεχνική φύση και χρειάζεστε ένα σύντροφο που να σας προσφέρει το δικό σας 

σύγχρονο παραµύθι. 

Σελήνη Τρίγωνο Ποσειδώνας (ανοχή όψης: 02 45') 

 

Γενικά είστε αρκετά τυχερά άτοµα. Τα περισσότερα από τα προβλήµατά σας δεν είναι 

σοβαρά και λύνονται άµεσα. Είστε αισιόδοξοι, ευδιάθετοι, µε τάση στην καλοπέραση και 

τις διασκεδάσεις και δύσκολα θα αγχωθείτε ή θα καταπιεστείτε για κάτι. Πάντα 

αντιµετωπίζετε τους άλλους µε κέφι και χαµόγελο. Οι σχέσεις σας είναι πολύ καλές και 

συχνά οι σύντροφοί σας έχουν την οικονοµική ευχέρεια που σας παρέχει µια άνετη ζωή. 

Ήλιος Εξάγωνο ∆ίας (ανοχή όψης: 04 00') 

 

Έχετε αρκετή τύχη και δεν συναντήσατε κανένα που να µη σας συµπαθεί ή να µην έχετε 

την πλήρη αποδοχή του. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι θέλετε να ασχοληθείτε 

επαγγελµατικά και να αξιοποιήσετε αυτό σας το ταλέντο. Έχετε τον τρόπο σας µε τους 

ανθρώπους και θα µπορούσατε να ασχοληθείτε µε τη διαφήµιση ή τις πωλήσεις. Και σε 

προσωπικό επίπεδο επηρεάζετε θετικά τους ανθρώπους. Γενικά οι σχέσεις 

χαρακτηρίζονται από καλοτυχία. 

Σελήνη Σύνοδο µε ∆ία (ανοχή όψης: 04 20') 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Angelina Jolie 

Προκλήσεις στις σχέσεις σας 

Συχνά διατείνεστε για ελευθερία και ανεξαρτησία αλλά πρώτοι εσείς το αναιρείτε. Οι 

σχέσεις σας χαρακτηρίζονται από µια ανισορροπία και έχουν απρόοπτες ανατροπές και 

σκαµπανεβάσµατα. Συχνά δηµιουργείτε από µόνοι σας τεχνητές κρίσεις µόνο και µόνο για 

να ταράξετε τα λιµνάζοντα νερά. Φάσκετε και αντιφάσκετε και όλο αυτό µπορεί να 
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κουράσει το σύντροφό σας ο οποίος θα πρέπει να είναι πολύ ψύχραιµος και να σας 

επαναφέρει σύντοµα στη λογική. 

Αφροδίτη Τετράγωνο Ουρανός (ανοχή όψης: 00 39') 

 

Έχετε απίστευτη δύναµη και ορισµένες φορές την χρησιµοποιείτε για να ασκήσετε πίεση 

και έλεγχο στους άλλους. Είστε βραδυφλεγείς στις αντιδράσεις σας, αλλά όταν ξεσπάσετε, 

συντρίβετε τα πάντα ακόµα και τον ίδιο σας τον εαυτό. ∆εν συγχωρείτε, δεν ξεχνάτε ποτέ 

και συχνά γίνεστε εκδικητικοί. Ξεκινάτε από το µηδέν, φτάνετε στην κορυφή, για να 

ξαναγυρίσετε στο µηδέν. Ορισµένες φορές καταβάλλεστε και εξαντλείστε, αλλά σύντοµα 

ξεκινάτε µε νέα ορµή. Η δυσπιστία, η επιφυλακτικότητα και η απόλυτη στάση σας 

καθιστούν τις σχέσεις αρκετά δύσκολες και ψυχοφθόρες, όµως αν ο σύντροφός σας 

κερδίσει την εµπιστοσύνη σας θα είστε πάντα δίπλα του. 

Άρης Αντίθεση Πλούτωνας (ανοχή όψης: 04 11') 

 

∆εν έχετε και πολύ πίστη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι αρκετά 

διαχυτικοί µε την πρώτη φορά που τους συναντάτε. Εξαιτίας της συναισθηµατικής 

ανασφάλειας που µπορεί να νιώθετε αποφεύγετε να έρχεστε σε κοντινή επαφή µε άλλα 

άτοµα και προτιµάτε να αποµονώνεστε. Μπορεί να κάνετε αρκετά αυστηρή κριτική ή να 

καταδικάσετε εύκολα συµπεριφορές που θεωρείτε ότι παρεκκλίνουν. Ο σύντροφός σας 

θέλετε να σας παρέχει την ασφάλεια που επιζητάτε για να µπορέσετε να εκδηλώσετε κι 

εσείς αυτά που αισθάνεστε. 

Σελήνη Τετράγωνο Κρόνος (ανοχή όψης: 04 18') 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Angelina Jolie 

Η σχέση σας µε τον Brand Pitt 

 

Πρόκειται για έναν πραγµατικό συµπαίκτη, έναν ερωτικό σύντροφο µε την παραδοσιακή 

έννοια της λέξης. Ο Brand διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να γίνετε δηµιουργικοί και σας 
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βοηθάει να ανακαλύπτετε τις καλλιτεχνικές τάσεις που δεν ξέρατε ότι είχατε. Υπάρχει µια 

έλξη και µια αµοιβαία αίσθηση εξερεύνησης της σχέσης. Όσο περισσότερο τον γνωρίζετε, 

αποκτάτε µεγαλύτερη αυτοέκφραση και γίνεστε πιο δραστήριοι. Παράλληλα, µέσα από τη 

σχέση αυτή, καταφέρνετε να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας και τον αυτοσεβασµό σας. 

 Ήλιος στον Πέµπτο οίκο 

 

Σας αρέσει να συζητάτε µε το συγκεκριµένο άτοµο λεπτοµέρειες της δουλειάς ή θέµατα 

που σχετίζονται µε την υγεία σας, την αυτοβελτίωσή σας και το πώς θα είστε καλύτερα. 

Εκείνος σας δίνει ιδέες για το πώς θα φροντίσετε τον εαυτό σας. Ορισµένες φορές 

συζητώντας, µπορεί και οι δύο να είστε ιδιαίτερα καυστικοί στην κριτική σας για τους 

άλλους. Πιθανόν να δουλεύετε µαζί σε εκδόσεις ή σε κάποιο διαχειριστικό πόστο. 

 Ερµής στον Έκτο οίκο 

 

Εκείνος εκτιµά την αίσθηση καθήκοντος που διαθέτετε, αλλά και την πρόνοιά σας για τους 

άλλους. Ο χρόνος που περνάτε µαζί τείνει να έχει αυτά τα στοιχεία. Μπορεί να µην είχατε 

αντιληφθεί πόσο σας ενδιαφέρει η ίδια η ζωή αλλά και οι άλλοι άνθρωποι, µέχρι που 

συναντηθήκατε. Τώρα φροντίζετε περισσότερο τον εαυτό σας, δίνοντας σηµασία στις 

λεπτοµέρειες και στους στόχους σας. Εκείνος εκτιµά ακόµα και τις πιο συντηρητικές σας 

αξίες και σας θεωρεί ακαταπόνητους και µοναδικούς, όταν πρόκειται να διευθετήσετε 

συγκεκριµένα θέµατα. 

 Αφροδίτη στον Έκτο οίκο 

 

Αναλαµβάνετε να φέρετε εις πέρας διάφορες εργασίες όταν είστε µαζί κι έτσι εκτονώνεται 

ένα µεγάλο µέρος της ενέργειάς σας. Μπορεί να διαφωνήσετε για τον τρόπο ή το χρόνο 

αλλά εκείνος σας κινητοποιεί να αναλάβετε δράση και να σταθείτε στα πόδια σας, αν 

χρειαστεί. Παρόλα αυτά, αναστατωµένοι ή αγχωµένοι καλό θα ήταν να αποφεύγετε τον 

Brand γιατί µπορεί να σας εκνευρίσει µε την κριτική ή τις υποδείξεις του. Μπορεί εύκολα να 

σας σπάσει τα νεύρα. 

 Άρης στον Έκτο οίκο 
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Είναι µια πολύ σοβαρή και µακρόχρονη σχέση που όµως δε θα λέγαµε ότι βασίζεται στο 

ροµαντισµό, αλλά ίσως στο συµβιβασµό. Ο Brand έχει µεγάλη επίδραση πάνω σας και 

κατά κάποιο τρόπο ελέγχει τη συµπεριφορά σας απέναντι στους άλλους. Εκείνος δεν είναι 

κοινωνικό άτοµο και αποφεύγει τις συνεργασίες. Ασκεί αυστηρή κριτική, αλλά τα κριτήριά 

του βασίζονται στη λογική. Μπορείτε να µάθετε πολλά κοντά του. 

 Κρόνος στον Έβδοµο οίκο 

 

Έχετε τις ίδιες απόψεις για το πώς θα θέλατε να είναι η κοινή σας ζωή και αυτό σηµαίνει 

ευτυχισµένη, σχεδόν ιδανική. Υπάρχει µια διάθεση να χάνεστε σε όνειρα και φαντασιώσεις 

όταν είστε µαζί. Θέλετε ένα χώρο που να σας χαλαρώνει να σας ηρεµεί και ο Brand ξέρει 

να φτιάχνει το ανάλογο περιβάλλον. Προσέξτε όµως µην παρασυρθείτε πολύ από τα 

συναισθήµατά σας και αµελήσετε σηµαντικές υποχρεώσεις. 

 Ποσειδώνας στον Τέταρτο οίκο 

 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Angelina Jolie 

Οι αρµονικές τάσεις στη σχέσης σας µε τον Brand Pitt 

Αυτή η σχέση µπορεί να καταλήξει σε µια σπουδαία επαγγελµατική συνεργασία. ∆εν έχετε 

κανένα πρόβληµα να τον βοηθάτε και να τον ενισχύετε, ώστε να καταστρώνει 

µεγαλεπήβολα σχέδια και να έχει όλο και µεγαλύτερη επιτυχία. Υπάρχει µια αίσθηση 

αρµονίας και συνεχούς ροής στη σχέση. 

 Άρης Σύνοδο µε ∆ία (ανοχή όψης: 00 52') 

 

Υποστηρίζετε και βοηθάτε πολύ τον Brand ιδιαίτερα σε θέµατα που αφορούν την καριέρα 

του ή την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. Εκείνος εµπιστεύεται την κρίση σας και 

τείνει να λειτουργεί έχοντάς σας οδηγό. Θα µπορούσατε επίσης να έχετε µια πολύ καλή 
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επαγγελµατική συνεργασία. 

 Σελήνη Σύνοδο µε ∆ία (ανοχή όψης: 03 15') 

 

Ο Brand ίσως είναι από τα πιο πολύτιµα αποκτήµατά σας. Επηρεάζει θετικά την καριέρα 

σας και γενικότερα την πορεία της ζωής σας και µέσα από την υποστήριξη του θα 

καταφέρετε να βρείτε λύσεις σε αρκετά προβλήµατά σας. Λειτουργείτε πολύ αρµονικά 

µεταξύ σας και θα γινόσασταν αξιόλογοι συνεργάτες. 

 Ήλιος Εξάγωνο ∆ίας (ανοχή όψης: 03 35') 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Angelina Jolie 

Προκλήσεις στη σχέση σας µε τον Brand Pitt 

Ποτέ δεν ξέρετε τι να περιµένετε από τον Brand. Οι ανάγκες του για ποικιλία και 

διαφορετικότητα έρχονται σε αντίθεση µε τις δικές σας συντηρητικές τάσεις. Εκείνος τείνει 

να έχει επαναστατική συµπεριφορά κι εσείς αναλαµβάνετε να παίξετε έναν µάλλον 

εξουσιαστικό ρόλο. Καµιά φορά υπάρχουν εντάσεις, σπάνια όµως πλήξη. 

 Ήλιος Τετράγωνο Ουρανός (ανοχή όψης: 03 21') 

 

Ο Brand αρνείται ή συχνά δεν µπορεί να καταλάβει το νόηµα όσων λέτε. Μπορεί να νιώθει 

ότι υπάρχει έλλειψη κινήτρων και στόχων στη ζωή σας. Αυτό σας κάνει δηκτικούς, 

προκλητικούς και εριστικούς και µπορεί να οδηγήσει σε νεύρα και έντονους διαξιφισµούς. 

 Άρης Τετράγωνο Ερµής (ανοχή όψης: 05 24') 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Brand Pitt 

Γενικές τάσεις, Επιλογές 

Οι σχέσεις σας χαρακτηρίζονται από αµεσότητα και επικοινωνία. ∆εν σας αρέσουν οι 
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πλάγιες ή µέσω τρίτων προσεγγίσεις και ό, τι έχετε να πείτε το λέτε χωρίς δισταγµούς. 

Καµιά φορά οι άλλοι πιστεύουν ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι σοβαρές σχέσεις κι ότι απλά 

περνάτε την ώρα σας, η πραγµατικότητα όµως είναι ότι θέλετε κάποιον µε τον οποίο 

περνάτε καλά και επικοινωνείτε νοητικά. Κατά βάθος επιθυµείτε ο σύντροφός σας να µην 

βαριέται να κάνει πράγµατα µαζί σας και να έχει δίψα για ζωή. Επίσης µπορεί να έλκεστε 

από άτοµα που είναι πολύ µικρότερά σας σε ηλικία. 

∆ίδυµοι στην ακµή του 7ου 

 

Πάνω απ’ όλα, χρειάζεστε ένα σύντροφο που να είναι έξυπνος και πνευµατώδης, να 

απολαµβάνετε να µιλάτε µαζί του και γενικότερα να έχετε καλή επικοινωνία. Πρέπει να 

υπάρχει ένα είδος πνευµατικής συµβατότητας µαζί του, ώστε να προχωρήσετε σε µια 

σοβαρή σχέση. Επίσης, έλκεστε από άτοµα που έχουν ευφράδεια λόγου ή συγγραφικό 

ταλέντο. 

Ερµής κυβερνήτης του 7ου 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Brand Pitt 

Οι αρµονικές τάσεις στις σχέσεις σας 

 

Οι άνθρωποι σας συµπαθούν µε την πρώτη µατιά, ίσως γιατί κατά βάθος αισθάνονται ότι 

νοιάζεστε γι’ αυτούς κι αυτό είναι κάτι παραπάνω από ταλέντο. Έχετε πολλούς φίλους και 

γενικά σχετίζεστε µε αρκετά άτοµα, ιδιαίτερα του γυναικείου φύλου. Μπορεί να είστε 

καλλιτέχνες ή να κάνετε παρέα µε αυτούς. Επίσης είστε λάτρεις της µόδας, της οµορφιάς 

και του στυλ. Οι σχέσεις σας είναι γεµάτες αγάπη. 

Σελήνη Σύνοδο µε Αφροδίτη (ανοχή όψης: 00 39') 

 

Είστε ήρεµοι, χαµηλών τόνων, διακριτικοί µε λεπτεπίλεπτους τρόπους, σχεδόν αόρατοι. 

Ποτέ δε φωνάζετε ή χειρονοµείτε και δείχνετε κατανόηση και καλοπιστία σε όλα όσα σας 

πουν. ∆εν σας αρέσουν οι εντάσεις κι οι καυγάδες και συχνά έχετε την τάση να 
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αποµονώνεστε, να φεύγετε µέχρι να ηρεµήσουν τα πράγµατα. Είστε ευφάνταστοι και ο 

λόγος σας πολλές φορές είναι συµβολικός ή µε αµφίβολα µηνύµατα. Θέλετε ένα σύντροφο 

που να µοιραστεί τις σκέψεις και τα ιδανικά σας. 

Ερµής Εξάγωνο Ποσειδώνας (ανοχή όψης: 00 42') 

 

Έχετε την τάση να βουτάτε στα βαθιά και να τα καταφέρνετε. Άλλωστε, δεν σας αρέσουν 

ούτε τα εύκολα ούτε τα πρόχειρα. Οι κινήσεις σας είναι πάντα υπολογισµένες µε ακρίβεια 

και τίποτα δεν µπορεί να σας παρασύρει ή να σας αποσπάσει την προσοχή. Ερευνάτε, 

µελετάτε και µαθαίνετε όλα τα αδύνατα σηµεία της υπόθεσης που σας απασχολεί κάθε 

φορά. ∆εν αντιδράτε άµεσα, παρά περιµένετε την κατάλληλη στιγµή. Έχετε υποµονή, 

επιµονή και στο τέλος ξέρετε ότι θα πετύχετε αυτό που επιθυµείτε. Στις σχέσεις σας 

λειτουργείτε µε τον ίδιο τρόπο γι’ αυτό και είναι θέµα χρόνου να κατακτήσετε το σύντροφό 

σας, ο οποίος θα έχει εσωτερική δύναµη αλλά και πάθος. 

Άρης Τρίγωνο Πλούτωνας (ανοχή όψης: 04 12') 

 

Επικοινωνείτε πολύ καλά µε τους γύρω σας και πάντα καταλαβαίνουν τι ακριβώς 

σκέφτεστε. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα που να µη λύνεται µε τη συζήτηση, γι’ 

αυτό και πάντα λέτε αυτά που σας απασχολούν. Χειρίζεστε πολύ καλά το λόγο και η 

ευαισθησία που δείχνετε στα συναισθήµατα και τις σκέψεις των άλλων σάς κάνουν 

πολύτιµους. Θα θέλατε µια σχέση µε ένα άτοµο ιδιαίτερα συναισθηµατικό που θα 

απολαµβάνει να µιλάτε. 

Σελήνη Σύνοδο µε Ερµή (ανοχή όψης: 06 43') 

 

Είστε πάρα πολύ καλοί στον προφορικό και γραπτό λόγο. Έχετε αρµονία στις κινήσεις, 

καλούς τρόπους και τα ενδιαφέροντά σας αφορούν περισσότερο την εµφάνιση, τη µόδα ή 

το προσωπικό στυλ. Επίσης ξέρετε να συνταιριάζετε χρώµατα και σχέδια και πολλοί 

ενδιαφέρονται για τη γνώµη σας. Θέλετε ο σύντροφός σας να είναι εκλεπτυσµένος και µε 

ευγενικούς τρόπους. 

Ερµής Σύνοδο µε Αφροδίτη (ανοχή όψης: 07 22') 
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Προσωπικά στοιχεία: Brand Pitt 

Προκλήσεις στις σχέσεις σας 

Έχετε έντονο ταµπεραµέντο, αλλά ξοδεύετε αλόγιστα την ενέργειά σας, χωρίς να 

καταφέρνετε κάτι ουσιαστικό. Είστε εκρηκτικοί κι άµα θυµώσετε δεν κρατιέστε ούτε 

λογαριάζετε ποιος µπορεί να βρίσκεται δίπλα σας. Γενικά, σας αρέσει να ρισκάρετε και να 

κινείστε εκτός ορίων µε ό, τι κι αν συνεπάγεται αυτό. Μπαίνετε γρήγορα "στα βαθιά" µιας 

σχέσης, αλλά δεν µπορείτε να µείνετε πιστοί. 

Άρης Τετράγωνο ∆ίας (ανοχή όψης: 00 12') 

 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Brand Pitt 

Η σχέση σας µε την Angelina Jolie 

Απ’ την αρχή νιώσατε οικειότητα, σχεδόν σαν στο σπίτι σας, µε την Angelina. 

Απολαµβάνετε και βρίσκετε εντελώς φυσιολογικό να κάνετε πράγµατα µαζί και αισθάνεστε 

ότι αυτή η σχέση θα διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστηµα. Εκείνη νιώθει σαν να είναι 

µέλος της οικογένειάς σας και κάνει πολλά για να βγάλει από µέσα σας τέτοιου είδους 

συναισθήµατα. Οι δυο σας ίσως αναπτύξετε κάποια δραστηριότητα που βρίσκει 

ανταπόκριση στο ευρύ κοινό ή µπορεί να συνεργαστείτε για να κάνετε κάποιο επάγγελµα 

από το σπίτι. 

 Σελήνη στον Τέταρτο οίκο 

 

Εκείνη νιώθει έντονη σεξουαλική έλξη για σας και το έδειξε από την πρώτη στιγµή. Αυτή η 

στάση της απέναντί σας εκδηλώθηκε ευθέως, χωρίς περιττά λόγια και εξηγήσεις και δεν 

σας άφησε περιθώρια να αντισταθείτε. Είναι σαν να γνωρίζει τον πραγµατικό σας εαυτό 

και τον βρίσκει αρκετά γοητευτικό. Χειρίζεται τις πιο ευαίσθητες χορδές της 

προσωπικότητάς σας χωρίς να το καταλάβετε, αλλά επειδή γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει, 
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εσείς το βρίσκετε συναρπαστικό. 

 Αφροδίτη στον Όγδοο οίκο 

 

Η Angelina σάς προσφέρει αισιοδοξία και περνάτε πολύ όµορφα µαζί στο σπίτι ή µε οικεία 

πρόσωπα. ∆εν ασκεί καµία πίεση πάνω σας και αυτή του η συµπεριφορά σάς δηµιουργεί 

τη διάθεση να φτιάξετε µια δική σας οικογενειακή ζωή. Με την Angelina δίπλα σας µπορεί 

να έχετε αρκετή τύχη σε κληρονοµικά θέµατα ή να προβείτε σε αγορά ενός σπιτιού που θα 

είναι τόπος χαράς και διασκέδασης και για τους δυο. 

 ∆ίας στον Τέταρτο οίκο 

 

Η Angelina ασκεί µια πολύ ισχυρή επίδραση πάνω σας και είναι το άτοµο που θα 

µπορούσε να αλλάξει την καριέρα σας. Είναι εκείνη που γνωρίζει πριν από σας τι είστε και 

τι πρέπει να κάνετε, για να επιτύχετε τους στόχους σας. Από την πρώτη στιγµή που 

γνωριστήκατε, ίσως ανακατεύτηκε µε τα επαγγελµατικά σας κι άρχισε να σας κάνει 

υποδείξεις, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν τα χρήµατα και ήταν σωστές. 

Γνωρίζοντάς την, µπορεί να αλλάξετε τελείως την επαγγελµατική σας κατεύθυνση ή τους 

στόχους σας. 

 Πλούτωνας στον ∆έκατο οίκο 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Brand Pitt 

Οι αρµονικές τάσεις στη σχέσης σας µε την Angelina Jolie 

Και οι δύο αντιλαµβάνεστε ότι εκείνη διαθέτει µια πρωτοτυπία και ότι απολαµβάνει την 

ανεξαρτησία της. Αυτό όµως δεν δηµιουργεί πρόβληµα, γιατί εκείνη φέρνει κάτι 

συναρπαστικό και περιπετειώδες στη ζωής σας, που δεν σας αφήνει να βαρεθείτε και να 

λιµνάσετε. Μπορεί να σας συστήσει σε ασυνήθιστα άτοµα και να γνωρίσετε ενδιαφέρουσες 

καταστάσεις. 

 Ήλιος Εξάγωνο Ουρανός (ανοχή όψης: 02 56') 
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Η Angelina ίσως είναι από τα πιο πολύτιµα αποκτήµατά σας. Επηρεάζει θετικά την 

καριέρα σας και γενικότερα την πορεία της ζωής σας και µέσα από την υποστήριξη της θα 

καταφέρετε να βρείτε λύσεις σε αρκετά προβλήµατά σας. Λειτουργείτε πολύ αρµονικά 

µεταξύ σας και θα γινόσασταν αξιόλογοι συνεργάτες. 

 Ήλιος Τρίγωνο ∆ίας (ανοχή όψης: 08 26') 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Brand Pitt 

Προκλήσεις στη σχέση σας µε την Angelina Jolie 

Από τη χιουµοριστική της πλευρά η σχέση σας χαρακτηρίζεται από το «σπρώξε µε να σε 

τραβήξω» κι είναι πραγµατικά ν' απορεί κανείς πως, κατά καιρούς, καταφέρνετε να 

πηγαίνετε κόντρα ο ένας στον άλλον. Αν δεν κατανοήσετε ότι µπορείτε να συνδυάσετε τις 

δυνάµεις σας, ώστε να καταφέρετε κάτι, θα έχετε συχνούς τσακωµούς. Όλη η ενέργεια που 

διαθέτει η σχέση θα σπαταλιέται σε ασήµαντα πράγµατα. 

 Άρης Τετράγωνο Άρης (ανοχή όψης: 00 41') 

 

Εκείνη είναι επικριτικός µε τις ιδέες σας και µπορεί να νιώθετε ότι κατά κάποιο τρόπο 

δένεται η γλώσσα σας όταν βρίσκεστε µαζί της. Καµιά φορά αδιαφορείτε για τα 

προβλήµατα της ή τα ξεφορτώνεστε πετώντας λίγες λέξεις, γιατί δεν ξέρετε ή δε θέλετε να 

πάρετε θέση. 

 Ερµής Αντίθεση Κρόνος (ανοχή όψης: 01 17') 

 

Υπάρχει µια βασική έλλειψη κατανόησης και συµπαράστασης, ιδιαίτερα σε αυτά που 

αφορούν στην καριέρα και τις αποφάσεις της Angelina. Εκείνη τείνει να εναντιώνεται στον 

τρόπο που σκέφτεστε ή εσείς αρνείστε να µιλήσετε για κάποια θέµατα µαζί της. Είναι 

δύσκολη η µεταξύ σας επικοινωνία. 

 Ερµής Τετράγωνο ∆ίας (ανοχή όψης: 01 19') 
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∆εν είναι µυστικό ότι εσείς και η Angelina µπορεί να έχετε προβλήµατα επικοινωνίας. 

Εκείνη δεν στηρίζει τις απόψεις σας και αυτό είναι κάτι που το θεωρείται άδικο και αρκετά 

σκληρό. Νιώθετε ότι η σχέση σας είναι σαν ένας δρόµος διπλής κατεύθυνσης και εκείνη 

πηγαίνει πάντα προς την αντίθετη. Τα "πιστεύω" σας είναι εντελώς διαφορετικά και εκείνη 

κατά καιρούς δυσκολεύεται πολύ να σας ενθαρρύνει ή να σας υποστηρίξει. 

 Ερµής Τετράγωνο Σελήνη (ανοχή όψης: 03 02') 

 

Τα έντονα συναισθήµατα και τα αισθηµατικά δράµατα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής 

της σχέσης. Νιώθετε ότι εκείνη αρνείται να στηρίξει τις φιλοδοξίες και τις επιθυµίες σας και 

αυτό σας εκνευρίζει απίστευτα. ∆εν καταλαβαίνει καθόλου τις ανάγκες σας και εσείς, µε τη 

σειρά σας, πληγώνετε συνεχώς τα συναισθήµατά της, κάνοντας ή λέγοντας άσχηµα 

πράγµατα. Παρόλο που υπάρχει πολύ έντονη έλξη, η σχέση είναι θυελλώδης. 

 Άρης Τετράγωνο Σελήνη (ανοχή όψης: 03 03') 

 

∆εν εκτιµάτε ιδιαίτερα το αίσθηµα ανεξαρτησίας της και το ότι πάντα πρέπει να κάνει κάτι 

διαφορετικό και ασυνήθιστο. ∆ε σας αρέσει να σας ξαφνιάζει. Πολλές φορές οι αποφάσεις 

που παίρνει είναι ενάντιες στα συµφέροντά σας κι αυτό προκαλεί εντάσεις µεταξύ σας. 

 Αφροδίτη Τετράγωνο Ουρανός (ανοχή όψης: 05 20') 

 

Στη σχέση σας δεν είναι ασυνήθιστα τα σκληρά λόγια και οι έντονες διαφωνίες. Εκείνη 

τείνει να εκνευρίζεται και να γίνεται αυθάδης µε αποτέλεσµα να χάνετε την υποµονή σας, 

να σκληραίνετε τη στάση σας και να λέτε πράγµατα που συχνά δεν εννοείτε. Εκείνη 

νευριάζει πολύ, όταν προσπαθείτε να ερµηνεύσετε λογικά τα συναισθήµατα της στιγµής. 

 Ερµής Τετράγωνο Άρης (ανοχή όψης: 05 24') 

 

Η σχέση σας είναι κάπως σαν «σπρώξε µε να σε τραβήξω». Έχετε και οι δύο την τάση να 

τραβάτε στα άκρα τα συναισθήµατά σας, οποιοδήποτε θέµα κι αν αφορούν. Αυτό µπορεί 
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να συµβαίνει εξαιτίας αρνητικών συναισθηµάτων είτε λόγω έλλειψης κατανόησης του ενός 

προς τον άλλο. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν πρόκειται να ανακηρυχτεί κανείς νικητής 

από τέτοια κατάσταση. 

 Σελήνη Τετράγωνο Σελήνη (ανοχή όψης: 09 45') 
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