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Ο Ωροσκόπος
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να κοιτάξετε τη θέση του Ωροσκόπου σας ή του Ανατέλλοντος
Ζωδίου. Στην αστρολογία είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο ζώδιο ανέτελλε κατά
τη στιγμή της γέννησής σας, εφόσον αυτό διαμορφώνει όλον τον γενέθλιο χάρτη σας, γι’
αυτό θα πρέπει να είναι γνωστή η ώρα που γεννηθήκατε, ώστε να είναι ακριβή τα στοιχεία
που παρέχονται.
Όσοι έχετε ωροσκόπο Λέοντα είστε γενναιόδωροι, περήφανοι, αισθηματίες, ρομαντικοί,
εξωστρεφείς, θαρραλέοι, συναισθηματικοί, επιβλητικοί, αρχηγικοί, με αυτοπεποίθηση και
έντονο ταμπεραμέντο. Θέλετε να λάμπετε και να πετυχαίνετε όπου κι αν πάτε, ό, τι κι αν
κάνετε. Έχετε κέφι για ζωή και είστε ιδιαίτερα δημιουργικοί. Το χειρότερο που μπορεί να
σας κάνει κανείς είναι να πληγώσει την περηφάνια σας ή να μη σας εκτιμήσει. Στην αγάπη
εκδηλώνετε τα αισθήματά σας εύκολα και χρειάζεστε έναν σύντροφο που να σας κάνει
περήφανους – και να είναι κι αυτός περήφανος για εσάς. Είστε πιστοί και προστατευτικοί
απέναντι σε αυτούς που αγαπάτε.
Λέων Ανατέλλον ζώδιο

Όψεις πλανητών
Τα Φώτα: Ο Ήλιος και η Σελήνη
Κατά τη στιγμή της γέννησής μας, οι πλανήτες (μέσα από τις θέσεις τους αλλά και από τις
όψεις που κάνουν) μας δίνουν κάποια στοιχεία για το πώς ήταν τα πράγματα κατά τη
στιγμή της γέννησής μας. Κάθε πλανήτης καταδεικνύει τις δικές του ιδιότητες μέσα μας.
Παρ’ όλα αυτά, από όλους τους πλανήτες, οι σημαντικότεροι για τους αστρολόγους είναι τα
«φώτα», ο Ήλιος και η Σελήνη. Σε όποιο σημείο της Γης κι αν στεκόμαστε, ο λαμπρός
Ήλιος την ημέρα και η αντανάκλαση της Σελήνης τη νύχτα είναι οι μόνιμοι σύντροφοί μας
κι έχουν πολλά να μας πουν όσον αφορά το πού βρισκόμαστε και πού πάμε.
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Ο Ήλιος: Εσείς και το Μέλλον
Οι Υδροχόοι τείνουν να είναι φιλικοί, αυθεντικοί, διαισθητικοί, με ευρύτητα πνεύματος,
αντικομφορμιστές, διαφορετικοί, ανεξάρτητοι, να αγαπάνε την ελευθερία, τις επιστήμες,
ασυνήθιστοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν. Στους Υδροχόους αρέσει κάθε δουλειά που
απαιτεί εφευρετικότητα και τη χαλαρή εφαρμογή ειδικών κανόνων ή τύπων.

Οι Υδροχόοι επιδιώκουν να μοιράζονται τη γνώση με τους άλλους, ώστε να επιφέρουν
καλύτερη ζωή για όλους. Η ομαδική δραστηριότητα είναι ο συνήθης τρόπος με τον οποίο
λειτουργούν. Τους αρέσει να βοηθάνε τους άλλους, έτσι ώστε να μπορούν να βοηθούν τον
εαυτό τους.

Οι Υδροχόοι είναι φιλικοί, χαλαροί, δείχνουν ζεστασιά, αλλά παρ’ όλα αυτά μοιάζουν
απόμακροι. Αν και φαίνονται ψυχροί και ακατάδεκτοι, δεν είναι πραγματικά αδιάφοροι για
τους άλλους. Απλώς νοιάζονται πολύ περισσότερο για την ανθρωπότητα ως σύνολο παρά
για οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο. Δεδομένου ότι οι Υδροχόοι δεν έχουν γενικά
μεγάλο, πομπώδες ή υπερφίαλο εγώ, σπάνια ασχολούνται με το να προσπαθήσουν για να
κερδίσουν επιδοκιμασία ή κομπλιμέντα.

Οι Υδροχόοι ενθουσιάζονται να επιφέρουν νέες ιδέες και μεθόδους σε παλιά,
παραδοσιακά περιβάλλοντα. Είναι φιλοσοφημένοι, οραματιστές και ιδεαλιστές.
Συναισθήματα φιλίας τούς οδηγούν να προσπαθούν να βελτιώσουν την τύχη όσων
μπορούν. Μερικές φορές οι άνθρωποι τους οποίους επιθυμούν να βοηθήσουν δεν
καταλαβαίνουν αυτούς τους νέους τρόπους και αντιδρούν αρνητικά απέναντί τους. Συχνά
είναι μπροστά από την εποχή τους, αν και ορισμένες φορές είναι απλώς ιδιόρρυθμοι.

Οι Υδροχόοι είναι αποφασισμένοι και προσπαθούν με επιμονή να προχωρήσουν
μπροστά, αλλά μερικές φορές το επίπεδο της ενεργητικότητάς τους είναι σχετικά χαμηλό,
πράγμα που τους οδηγεί να εγκαταλείπουν σχέδια προτού τα ολοκληρώσουν. Ο νους τους
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είναι αναλυτικός και επιστημονικός και έχουν την ικανότητα να σκέφτονται τα πράγματα,
ώσπου να καταλήξουν σε ένα ακριβές συμπέρασμα. Παρόλο που έχουν γενικά καλή
ικανότητα συγκέντρωσης και είναι σε θέση να αφομοιώσουν αρκετές πληροφορίες,
υπάρχουν φορές που είναι απλώς και μόνο αφηρημένοι.

Οι Υδροχόοι τα πάνε συνήθως καλά με τους άλλους. Γενικά δεν είναι κουτσομπόληδες
ούτε και μικρόψυχοι. Δεν τους αρέσουν οι συγκρούσεις, εκτός αν νιώσουν ότι υπάρχει
λόγος να υπερασπιστούν ένα πρόσωπο, ένα ιδανικό ή μία αρχή. Δεδομένου ότι είναι τόσο
πρόθυμοι να ακούνε το καινούργιο και το διαφορετικό, δεν έχουν πολλή υπομονή με
εκείνους που αρνούνται να ακούσουν νέες απόψεις.

Μερικές φορές οι Υδροχόοι επαναστατούν μόνο και μόνο για την ευχαρίστηση. Είναι
γνωστό ότι κάνουν πράγματα σκόπιμα σε μια προσπάθεια να σοκάρουν τον κόσμο. Οι
περισσότεροι προτιμούν να μην είναι δεσμευμένοι με ωράρια και κανονισμούς, αλλά
προσαρμόζονται εύκολα σ’ αυτά, αν χρειαστεί. Μην περιμένετε όμως να είναι πάντα στην
ώρα τους για διάφορα πράγματα.

Οι Υδροχόοι δεν συμπαθούν τους ανθρώπους που συμπεριφέρονται κτητικά απέναντί
τους, δεδομένου ότι δεν είναι έτσι οι ίδιοι. Δίνουν στους άλλους πολλή προσωπική
ελευθερία και περιμένουν το ίδιο σε αντάλλαγμα. Δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το τι
σκέφτονται οι άλλοι γι’ αυτούς και συχνά δεν ασχολούνται για να διαμορφώσουν άποψη
σχετικά με τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων.

Στον έρωτα, οι Υδροχόοι επιθυμούν έναν σύντροφο με τον οποίο θα μπορούν να
επικοινωνούν. Μπορεί να είναι διστακτικοί πριν προχωρήσουν σε μια ολοκληρωτική
δέσμευση όπως είναι ο γάμος ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή συνεταιρισμού, λόγω της
επιθυμίας τους για ανεξαρτησία. Όμως, όταν ένας Υδροχόος παντρεύεται, ο γάμος είναι
συνήθως σταθερός. Είναι πιστοί και ειλικρινείς στον σύντροφό τους στον γάμο, αλλά δεν
είναι επιρρεπείς σε υπερβολικές εκδηλώσεις τρυφερότητας, ειδικά δημόσια. Στην αρνητική
www.astrology.gr

3

Ανάλυση γενέθλιου ωροσκοπίου

Justin Timberlake

τους πλευρά μπορεί να είναι απρόσωποι, απρόβλεπτοι, αδιάκριτοι, αντιφατικοί,
επαναστάτες, αντισυμβατικοί, πεισματάρηδες, δύσκαμπτοι, ριζοσπάστες, μποέμ και
εκκεντρικοί.
Ήλιος στον Υδροχόο

Η αισιοδοξία και η χαρούμενη διάθεσή σας σάς βοηθούν να κερδίσετε πολλούς φίλους και
να επιτύχετε στη ζωή σας. Έχετε πολλή αυτοπεποίθηση που προσελκύει οφέλη με
εκπληκτικούς τρόπους. Θέλετε να εξελιχθείτε και να επεκταθείτε. Η όψη αυτή σας βοηθάει
να προστατεύεστε από τους κινδύνους και τις ζημίες, έστω και την τελευταία στιγμή. Είστε
ενθουσιώδεις και έχετε καλή διάθεση, καλή τύχη και μια επιθυμία για κοινωνική
αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Κάποιος βαθμός υλικού πλούτου είναι πιθανός με
αυτήν την όψη. Έχετε μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν χρειάζεται να μάχεστε πολύ ούτε
εργάζεστε σκληρά για να τις υλοποιήσετε. Είστε γενναιόδωροι και μεγαλόκαρδοι. Είστε
υπεράνω των ευτελών πράξεων εκδίκησης και δεν πρόκειται να διακυβεύσετε τη φήμη σας
πέφτοντας σε τέτοια επίπεδα. Η όψη αυτή σας φέρνει πολλή ευτυχία στη ζωής σας και
καλή διάθεση.
Ήλιος Τρίγωνο με Δία

Είστε ρεαλιστές, ώριμοι, πρακτικοί, οργανωμένοι, πειθαρχημένοι και σοβαροί. Δεν σας
ενοχλεί η σκληρή δουλειά και καταλαβαίνετε ότι μερικές φορές χρειάζεται χρόνος για να
φτιαχτεί κάτι που θα έχει διαχρονική αξία. Κοιτάζετε τα πράγματα σε βάθος και δίνετε
προσοχή στις λεπτομέρειες. Οι φιλοδοξίες σας είναι απόλυτα βάσιμες και δεν δίνετε
υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε. Έχετε την ικανότητα να συγκεντρώνεστε και να
συνεχίζετε να εργάζεστε πάνω σε κάτι μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως – και να έχει γίνει
σωστά.
Ήλιος Τρίγωνο με Κρόνο

Σας απασχολεί πολύ το πώς θα παρουσιαστείτε και πώς θα γίνετε αρεστοί στους άλλους
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στην κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή, κάτι που μπορεί να σας απομακρύνει από την
οικογένειά σας. Η τάση σας για επιφανειακές δημόσιες σχέσεις μπορεί να σας κοστίσει
πολλά από την καριέρα σας.
Ήλιος Τετράγωνο με Μεσουράνημα

Η Σελήνη: Οι συναισθηματικές βάσεις
Είστε ανεξάρτητοι, εξωστρεφείς, ανοιχτοί, γενναιόδωροι, ενθουσιώδεις και αισιόδοξοι και οι
ιδιότητες αυτές έλκουν πολλούς φίλους και γνωστούς. Μοιάζετε να «ανθίζετε» με τα
ταξίδια, την κοινωνικότητα, τη συντροφιά και την έκφραση των απόψεών σας στον
καθέναν που δείχνει πρόθυμος να ακούσει. Επιπλέον, σας αρέσει η περιπέτεια, είστε
ευχάριστοι, ευδιάθετοι, λατρεύετε την ελευθερία και είστε πάντα έτοιμοι να περάσετε καλά.
Σπάνια αφήνετε τις δυσκολίες να σας επηρεάσουν αρνητικά, γιατί όσο αποθαρρυντικό κι
αν είναι το παρελθόν ή το παρόν περιμένετε πάντα ένα καλύτερο, λαμπρότερο μέλλον.
Στην πραγματικότητα τηρείτε μια παιδιάστικη στάση γιατί δεν αισθάνεστε άνετα με τα
προβλήματα και τον συναισθηματικό πόνο τόσο τον δικό σας όσο και των άλλων.
Προσπαθείτε συχνά να φτιάξετε το κέφι σας ή προσφέρετε φιλοσοφικές συμβουλές σε
εκείνους που πονάνε, αλλά ασυναίσθητα αποφεύγετε ή αγνοείτε τα συναισθήματα που
υπεισέρχονται.
Σελήνη στον Τοξότη

Έχετε εξαίρετο μυαλό και θυμάστε πρόσωπα, ονόματα και περασμένα γεγονότα με
ευκολία. Είστε υπέροχοι ομιλητές και δάσκαλοι, καθώς μπορείτε να βάζετε τα
συναισθήματα και την καρδιά σας σ’ αυτά που προσπαθείτε να μεταδώσετε. Είναι
σημαντικό για σας να αποκτάτε γνώσεις, να τις μεταδίδετε και καταβάλλετε σημαντικές
προσπάθειες για να παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις. Είστε από τη φύση σας
συμβουλάτορες, καθώς ξέρετε να ακούτε αυτά που μοιράζονται οι άλλοι μαζί σας, ειδικά
σε ό,τι αφορά τα προβλήματά τους. Ενθαρρύνετε τους άλλους και είστε σε θέση να τους
βοηθήσετε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Οι άλλοι σας εμπιστεύονται και σας
εκμυστηρεύονται τα προβλήματά τους γιατί ξέρουν ότι δεν θα τους κρίνετε.
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Σελήνη Εξάγωνο με Ερμή

Έχετε πολλή ενέργεια και ζωτικότητα και η όψη αυτή ενισχύει την καλή σας υγεία και τη
συναισθηματική σας ευεξία. Είστε κατηγορηματικοί και αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες σας με
άμεσο τρόπο που δεν επιδέχεται ανοησίες. Δεν μεμψιμοιρείτε γύρω από τα προβλήματά
σας, αλλά απλώς προχωρείτε και προσπαθείτε να τα εξαλείψετε. Δεν δείχνετε ιδιαίτερη
συμπάθεια στους άλλους όταν κλαίγονται για τα προβλήματά τους και δεν προσπαθούν να
κάνουν τίποτα γι’ αυτά. Έχετε μάθει να χρησιμοποιείτε τα συναισθήματα και τις επιθυμίες
σας με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο. Δεν αρρωσταίνετε συχνά και, όταν συμβαίνει,
έχετε άριστες δυνάμεις αποκατάστασης. Έχετε πολύ ενθουσιασμό και σπίθα και αρέσει
στον κόσμο να βρίσκεται κοντά σας γιατί μεταδίδετε στους άλλους ενέργεια. Είστε
επινοητικοί, θαρραλέοι και πρόθυμοι να πάρετε μετρημένα ρίσκα. Το αντίθετο φύλο σάς
βρίσκει ελκυστικούς και ευχάριστους.
Σελήνη Εξάγωνο με Άρη

Έχετε ακούραστη φαντασία και την ικανότητα να απεικονίζετε νοερά τα όνειρα και τις
φαντασιώσεις σαν να είναι πραγματικότητα, ιδιαίτερα αν έχετε επιλέξει κάποιο σχετικό
επάγγελμα. Είστε ονειροπόλοι, πολύ καλά συντονισμένοι με τον κόσμο των
ψευδαισθήσεων και του μυστηρίου. Αποσύρεστε στον δικό σας κόσμο για να ξεφεύγετε
από τις πιέσεις και τις δυσκολίες, δεν πρέπει όμως να αμελείτε τις υποχρεώσεις και τις
ευθύνες σας. Δείχνετε συμπαράσταση, συμπόνια, είστε καλοί και ευγενικοί και
ενδεχομένως λεία εκμετάλλευσης για τον καθέναν που έχει μια λυπητερή ιστορία να σας
διηγηθεί.
Επηρεάζεστε άμεσα από τη συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων και των
καταστάσεων από τις οποίες περιβάλλεστε, οπότε θα πρέπει να επιλέγετε ό,τι είναι θετικό
και μπορεί να σας ανεβάζει και όχι να σας επιβαρύνει. Μπορεί να είστε εσωστρεφής και να
κακομαθαίνετε τον εαυτό σας. Νιώθετε έντονη έλξη για την τέχνη και τη μουσική ή τη
φωτογραφία, το θέατρο, τον χορό και μπορεί να έχετε ταλέντο σε κάποια απ’ αυτές τις
τέχνες. Μερικές φορές οι άλλοι σας απογοητεύουν ή σας κάνουν να προσγειώνεστε
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απότομα γιατί έχετε την τάση να εξιδανικεύετε τους ανθρώπους που συμπαθείτε
Σελήνη Σύνοδο με Ποσειδώνα

Προτιμάτε τη συναισθηματική ένταση και σας τραβάνε οι μυστηριώδεις, άγνωστες,
επικίνδυνες ή γεμάτες πρόκληση εμπειρίες που αντλούν όλες τις εσωτερικές σας δυνάμεις.
Έχετε την ικανότητα να χειρίζεστε τις συναισθηματικές κρίσεις πολύ καλά και σας
ενδιαφέρουν οι βαθύτερες ρίζες των συναισθηματικών προβλημάτων και οι τρόποι με τους
οποίους μπορείτε να τα αντιμετωπίζετε. Επιμένετε να φέρνετε στο φως τα συναισθήματα
των ανθρώπων, γιατί επιδιώκετε πραγματική εγγύτητα και οικειότητα με τους άλλους,
χωρίς φραγμούς ή μυστικά. Δεν παίζετε με τα συναισθήματα των άλλων. Απολαμβάνετε
να διαβάζετε βιβλία σχετικά με φυσικές θεραπευτικές μεθόδους, ψυχολογία, σεξ ή
επιστημονική φαντασία. Είστε πολύ ευαίσθητοι ψυχικά και χρησιμοποιείτε την ευαισθησία
σας για να καταλαβαίνετε τους άλλους.
Σελήνη Εξάγωνο με Πλούτωνα

Χρειάζεστε κόσμο γύρω σας για συναισθηματική ευεξία. Καταλαβαίνετε και προσέχετε τις
ανάγκες των άλλων. Αποκαλύπτετε ανοιχτά τα συναισθήματά σας στους γύρω σας.
Απολαμβάνετε τη ζωή και τους ανθρώπους και επιδεικνύετε φροντίδα, συμπαράσταση,
κατανόηση και ευαισθησία.
Σελήνη Τρίγωνο με Ωροσκόπο

Οι Εσωτερικοί Πλανήτες: Ερμής και Αφροδίτη
Οι πλανήτες Ερμής και Αφροδίτη έχουν να κάνουν περισσότερο με την εσωτερική και
προσωπική μας ζωή. Αυτοί οι εσωτερικοί πλανήτες βρίσκονται μεταξύ της τροχιάς της Γης
και του Ήλιου και δηλώνουν στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Η Αφροδίτη μάς δείχνει το
πώς εκτιμούμε και αξιολογούμε τις εμπειρίες μας και ταυτόχρονα τη ζωή μας. Ο Ερμής μάς
λέει τον τρόπο λειτουργίας του μυαλού μας, πώς σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε, την
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έμφυτη αντίληψή μας.

Ερμής: Αντίληψη και Επικοινωνία
Είστε ιδεαλιστές, με ψυχικές ικανότητες, διαίσθηση, φαντασία, συμπονετικοί, διπλωματικοί,
εξαιρετικά ευαίσθητοι, με τάση για συμπαράσταση και όραμα. Από την αρνητική πλευρά,
μπορεί να είστε οκνηροί, μη πρακτικοί, ονειροπόλοι, αναβλητικοί, αδιάφοροι και
αφηρημένοι. Μπορεί να μην έχετε έντονη επιθυμία για δουλειά ή για να ασχοληθείτε με
οτιδήποτε απαιτεί πολλή δύναμη, οργάνωση, υπομονή και ευθύνη. Θα προτιμούσατε να
είστε ποιητές ή μουσικοί παρά επιστήμονες ή μηχανικοί. Ο κλασικός τρόπος μάθησης
μέσα από τα βιβλία μπορεί να μην είναι το δυνατό σας σημείο, αλλά παρ’ όλα αυτά
μπορείτε να αφομοιώνετε γνώσεις με τους πιο αξιοσημείωτους τρόπους, αν σας
ενδιαφέρει ένας τομέας. Έχετε ευαισθησία για το περιβάλλον σας και έτσι θα πρέπει να
προσέχετε πού κινείστε. Αφιερώνετε λίγο χρόνο για να μείνετε μόνοι με τον εαυτό σας και
να ανασυγκροτηθείτε. Μπορεί να έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ταλέντο για τις τέχνες, τη
μουσική, το θέατρο ή την ποίηση. Η φαντασία σας μπορεί να είναι πάρα πολύ
αναπτυγμένη.
Ερμής στους Ιχθύς

Είστε εξαιρετικοί ομιλητές ή διασκεδαστές. Έχετε το χάρισμα του λόγου. Δουλεύοντας με
άλλους ή διδάσκοντας τους άλλους και επικοινωνώντας μέσω του νου γενικότερα.
Γεννημένοι αφηγητές ιστοριών, είστε στο σπίτι του κόσμου με τους μύθους και τα όνειρα.
Σελήνη Εξάγωνο με Ερμή

Έχετε νου πάντα σε εγρήγορση και έτοιμο για κάθε πνευματική δραστηριότητα, άσκηση ή
παιχνίδι. Σας αρέσει μια καλή αντιλογία και είστε πάντα έτοιμοι. Σας αρέσει το διάβασμα
και είναι πιθανότατα ο τρόπος με τον οποίο αντλείτε το μεγαλύτερο μέρος της
πληροφόρησής σας. Απολαμβάνετε να εργάζεστε σε πολλά έργα ταυτόχρονα και έχετε
πιθανώς κάποιο είδος ικανότητας στη μηχανική. Λατρεύετε να δουλεύετε με τα χέρια και
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μπορεί ακόμα και να είστε αμφιδέξιοι. Μαζί με ένα κοφτερό μυαλό έρχεται και μια κοφτερή
γλώσσα. Μερικές φορές δεν δείχνετε καμία απολύτως λεπτότητα όταν λέτε τη γνώμη σας
και πρέπει να μάθετε να σκέφτεστε πριν μιλήσετε. Λατρεύετε τον σαρκασμό και δεν σας
ενοχλεί ένα μικρό καλοπροαίρετο σαρκαστικό σχόλιο, είτε το εκφράζετε είτε το λαμβάνετε.
Εκφράζετε γενικά τις σκέψεις σας με σαφή, αποφασιστικό, αποτελεσματικό και πειστικό
τρόπο. Έχετε ηγετικές ικανότητες και μπορείτε να μιλήσετε με τις ώρες για οτιδήποτε,
άσχετα με το αν γνωρίζετε πραγματικά το θέμα ή όχι. Σας αρέσει να σημειώνετε τα
ελαττώματα και τις ασυμφωνίες στα επιχειρήματα των άλλων. Μπορεί να είστε λεκτικά
επιθετικοί και τραχείς μερικές φορές, ενώ υπάρχουν φορές που τονίζετε υπερβολικά τον
ισχυρισμό σας ή προσβάλλετε τους άλλους με την απόλυτη ειλικρίνειά σας.
Ερμής Σύνοδο με Άρη

Σκέφτεστε με αστραπιαία ταχύτητα και επινοείτε διαρκώς νέους τρόπους για να κάνετε
διάφορα πράγματα. Έχετε ιδιοφυία και πρωτοτυπία στη σκέψη. Είστε αντισυμβατικοί,
παράξενοι, κάπως εκκεντρικοί και απαιτείτε πλήρη ελευθερία έκφρασης. Οι νέες ιδέες,
ανακαλύψεις και εφευρέσεις σάς συναρπάζουν και σας αρέσει πολύ να παρακολουθείτε
και να ενημερώνεστε για τις πιο σύγχρονες θεωρίες και προϊόντα. Επειδή συλλαμβάνετε
τις ιδέες τόσο γρήγορα, μπορεί να δυσκολεύεστε να δείξετε υπομονή προς τους γύρω σας
όταν καθυστερούν. Έχετε ευέξαπτο και νευρικό ταμπεραμέντο και δυσκολεύεστε να
χαλαρώσετε. Βαριέστε εύκολα, οπότε έχετε ανάγκη να συμβαίνουν πολλά πράγματα
ταυτόχρονα. Σας αρέσουν τα απρόβλεπτα γιατί απαιτούν ευελιξία και γρήγορες
αντιδράσεις. Βασίζεστε στον εαυτό σας και απαιτείτε πάντα ελευθερία σκέψης και
έκφρασης.
Ερμής Τετράγωνο με Ουρανό

Ο νους σας λειτουργεί σε βάθος, είναι διεισδυτικός και σας ενδιαφέρει κάθε τι μυστικό ή
κρυφό, συμπεριλαμβανομένων των βαθύτερων πλευρών της ανθρώπινης ψυχής. Έχετε
κλίση προς την έρευνα, την ψυχολογία και κάθε τι που σχετίζεται με τον θάνατο ή τη ζωή
μετά τον θάνατο. Θέλετε να ανακαλύψετε την αλήθεια και προτιμάτε τη γνώση σε βάθος
παρά σε εύρος. Δεν αποκαλύπτετε τις προθέσεις σας εύκολα, αν και θέλετε να ξέρετε τι
www.astrology.gr
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κάνουν ή τι προγραμματίζουν όλοι οι άλλοι. Προτιμάτε να εργάζεστε παρασκηνιακά γιατί
εκεί υπάρχει λιγότερος κόσμος για να σας ενοχλεί και να ξέρει τι πραγματικά κάνετε.
Ερμής Τρίγωνο με Πλούτωνα

Είστε αστείοι, ευδιάθετοι και βάζετε τα δυνατά σας μόνο όταν είστε με τον σύντροφο ή με
άτομα που έχετε κάποιου είδους σχέση. Ίσως παραμελείτε τα προσωπικά σας
ενδιαφέροντα ή αφιερώνετε πολύ χρόνο και ενέργεια στο να σκέφτεστε θέματα των άλλων
Ερμής Αντίθεση με Ωροσκόπο

Αφροδίτη: Υλικές και συναισθηματικές αξίες
Η αγάπη και η στοργή εκφράζονται με προσεκτικούς, συγκρατημένους και σοβαρούς
τρόπους. Το πιθανότερο είναι πως δεν είστε πολύ εκδηλωτικοί προς αυτούς που αγαπάτε.
Σας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι σκέφτονται οι άλλοι για σας και έχετε έντονη την επιθυμία για
αγάπη και εκτίμηση. Οι περιστασιακές, επιφανειακές σχέσεις δεν σας ενδιαφέρουν
καθόλου. Είστε προσεκτικοί, υπεύθυνοι και σοβαροί σε ό,τι αφορά τον έρωτα και θέλετε
μια βαθιά, ειλικρινή, πολύχρονη αγάπη. Είστε παλαιομοδίτες και παραδοσιακοί σε ό,τι
αφορά το φλερτ και τον έρωτα και θα παραμείνετε πιστοί στο αγαπημένο σας πρόσωπο
τόσο στις καλές όσο και στις κακές στιγμές. Μπορεί να σας έλκουν άτομα ηλικίας
μεγαλύτερης από τη δική σας, συναισθηματικά ώριμα και αξιόπιστα που μπορούν να σας
προσφέρουν την ασφάλεια που επιθυμείτε. Έχετε την τάση να είστε αξιόπιστοι,
υπομονετικοί και ακλόνητοι. Έχετε έντονη την επιθυμία να προστατεύετε τον εαυτό σας
από τραύματα και αυτό μπορεί να σας εμποδίζει να είστε ιδιαίτερα εξωστρεφείς και ευθείς
στα θέματα του έρωτα. Μπορεί να έχετε πολλές φοβίες ή ανασφάλειες, που όμως δεν
αφήνετε να φανούν στους άλλους. Ίσως φέρεστε εγωιστικά ή να επιδεικνύετε ψυχρότητα,
αν η Αφροδίτη είναι σε κακή όψη. Για σας ο έρωτας μπορεί να εκλογικευτεί, προκειμένου
να αισθάνεστε ότι βαδίζετε σε στερεή βάση. Μπορεί να υπάρχει μια έντονη φιλοδοξία και
επιθυμία για αίγλη και κοινωνική ανάδειξη. Είναι πιθανό να παντρευτείτε για χρήματα ή
κοινωνική υπόσταση.
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Αφροδίτη στον Αιγόκερω

Είστε πολύ δημιουργικοί, αυθεντικοί, ειλικρινείς και ανοιχτοί στη σκέψη και τα
συναισθήματα. Σας αρέσουν οι εκπλήξεις και κάθε τι καινούργιο που φέρνει ενθουσιασμό
στη ζωή σας. Είστε ανεξάρτητοι και θέλετε πολλή προσωπική ελευθερία στις σχέσεις σας
με τους άλλους. Οι ιδέες σας για την αγάπη και τον έρωτα είναι αρκετά προοδευτικές και
είστε πρόθυμοι να δοκιμάσετε σχεδόν τα πάντα. Δημιουργείτε και έλκεστε από
ασυνήθιστες φιλίες με ασυνήθιστους τύπους ανθρώπων. Πολλοί έρχονται και φεύγουν
από τη ζωή σας γιατί εκπληρώνουν κατά κάποιον τρόπο μοναδικές ανάγκες μέσα σας. Το
ίδιο ισχύει και για τους φίλους σας. Έχετε αρκετά ασυνήθιστους τρόπους για να βλέπετε τα
πράγματα και μοιάζετε να βρίσκετε πάντα έξυπνες ιδέες στα προβλήματα που σας
παραθέτουν. Τα πράγματα σας συμβαίνουν τελείως απροσδόκητα. Δεν μπορείτε να
περιμένετε τα γεγονότα, μπορείτε μόνο να αντιδράτε σ’ αυτά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις
ερωτικές σχέσεις. Θα έχετε διαρκώς συναρπαστικά, ασυνήθιστα και απρόσμενα γεγονότα
στη ζωή σας, τα οποία θα σας προσφέρουν σημαντική βοήθεια για την επίτευξη τόσο της
προσωπικής σας ανάπτυξης όσο και της εξέλιξης της ψυχής σας.
Αφροδίτη Εξάγωνο με Ουρανό

Έλκεστε από ισχυρά και πιεστικά συναισθηματικά και σεξουαλικά θέλγητρα και εμπειρίες
και θεωρείτε πως δεν έχετε επιλογή ή έλεγχο. Αποζητάτε ένταση και τα συμβάντα αυτά
σας δίνουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες σας. Νιώθετε να σας κυριεύει μια
ανάγκη για έρωτα και μπορεί να είστε συναισθηματικά ή σεξουαλικά άπληστοι ή
ανικανοποίητοι. Έχετε την τάση να επιδεικνύετε πολλή ζήλια και κτητικότητα για τα
αντικείμενα των πόθων σας και, παρόλο που κρατάτε γερά τα λουριά των συντρόφων σας,
δεν θέλετε να σας αμφισβητούν ή να σας ελέγχουν με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό οδηγεί
σε πολύ μονόπλευρους τύπους σχέσεων που δεν αντέχουν στον χρόνο. Στις σχέσεις σας
υπάρχει αντιπαλότητα, καθώς θέλετε να είστε σεις αυτοί που καθορίζουν τις εξελίξεις. Η
ερωτική σας ζωή είναι γεμάτη πάθος και συχνά εκρηκτική και επώδυνη, αλλά δεν φαίνεται
να σας πειράζει αυτό, γιατί η ένταση σας βοηθάει να νιώθετε ζωντανοί. Εξαιτίας αυτού
μπορεί να έλκετε ανθρώπους και φίλους που ενεργούν καταστροφικά προς εσάς.
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Από τη θετική πλευρά, έχετε όντως συναισθηματική δύναμη και ασυνήθιστη επίδραση
ώστε να επιφέρετε επωφελείς και θεραπευτικές αλλαγές στη ζωή των άλλων, αν
μπορέσετε να εστιάσετε την προσοχή σας στις ανάγκες τους.
Αφροδίτη Τετράγωνο με Πλούτωνα

Αγαπάτε την εργασία σας και το μεταφέρετε και στα άτομα που σας πλαισιώνουν στον
χώρο αυτόν. Θα γινόσασταν πολύ καλοί εργοδότες ή διευθυντές.
Αφροδίτη Τρίγωνο με Μεσουράνημα

Οι Εξωτερικοί Πλανήτες: Άρης, Δίας, Κρόνος
Από τους πιο σημαντικούς πλανήτες πέρα από την τροχιά της Γης (εξωτερικοί σε μας)
είναι ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος. Είναι οι πλανήτες του έξω κόσμου – η ζωή όπως την
ανακαλύπτουμε έξω από τον εαυτό μας. Ο Άρης μάς δίνει τα κίνητρα και την ενέργεια που
έχουμε, ο Δίας μάς δείχνει το καταλληλότερο κανάλι για να τη διοχετεύσουμε και ο Κρόνος
το τι είδους υλικό ή περιοχή θα διαχειριστούμε. Και πάλι, ο Κρόνος καταδεικνύει την
περιοχή που θα διασχίσουμε, ο Δίας τον δρόμο ή το μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε
μέσα απ’ αυτήν και ο Άρης τι είδους ωθήσεις ή κίνητρα θα χρησιμοποιήσουμε για να τα
καταφέρουμε.

Άρης: Ένστικτα και Δράση
Η ενεργητικότητά σας εκφράζεται με μοναδικούς και πρωτότυπους τρόπους. Υπάρχει κάτι
το ιδιοφυές στον τρόπο με τον οποίον κινείστε για τα διάφορα πράγματα. Είστε
επινοητικοί, με επιστημονική σκέψη, λίγο εκκεντρικοί, αντισυμβατικοί και ίσως λίγο
επαναστάτες. Σας αρέσει να συνεργάζεστε με άλλους για να τελειώνετε υποθέσεις.
Απολαμβάνετε να συμμετέχετε σε κοινωνικές, ομαδικές δραστηριότητες και συνενώνεστε
με άλλους που έχουν παρόμοια ιδανικά και πεποιθήσεις. Είστε προοδευτικοί, δημοκρατικοί
και δεν σας ενδιαφέρει να επιδεικνύετε προσωπική δύναμη ή να έχετε εξουσία πάνω
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στους άλλους. Είστε ομαδικοί παίκτες. Σας αρέσουν οι νέες και ασυνήθιστες μέθοδοι
εργασίας, ο προγραμματισμός και η τεχνολογία. Τα επίπεδα της ενεργητικότητάς σας είναι
συνήθως υψηλά, αλλά μπορεί να είναι ασταθή μερικές φορές και ενδέχεται να
ανακαλύψετε μία τάση να εργάζεστε με εξάρσεις. Έτσι, μπορεί να είστε ανυπόμονοι και
ασταθείς στην επιδίωξη των επιθυμιών σας. Είστε άνθρωποι του πνεύματος, ανεξάρτητοι,
αγαπάτε την ελευθερία και είστε τολμηροί. Ανταποκρίνεστε καλά στις επείγουσες
καταστάσεις. Μπορεί να έχετε ενδιαφέρον για μηχανικά ή επιστημονικά θέματα. Η
επιστημονική φαντασία μπορεί να σας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Υπάρχει πιθανότητα να
χρειαστεί να ελέγξετε μια ριζοσπαστική ή επαναστατική τάση και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι
σε ορισμένες περιπτώσεις «όποιος βιάζεται σκοντάφτει». Από την αρνητική πλευρά,
μπορεί να είστε πολύ προκλητικοί, αντιδραστικοί, προβοκάτορες, επιθετικοί και ιδιότροποι.
Άρης στον Υδροχόο

Γεννημένοι καθοδηγητές ή δάσκαλοι, στο σπίτι είστε στο φυσικό σας περιβάλλον κάνοντας
δραστηριότητες. Αποτελείτε πηγή έμπνευσης και κινητήριο δύναμη στη ζωή των άλλων.
Είστε αρκετά ικανοί να διαχειριστείτε μια πολύ δραστήρια και έντονη συναισθηματική ζωή.
Με δυνατό πνεύμα και ελκυστικοί. Με ευθύ χαρακτήρα και ίσως κάπως θορυβώδεις.
Σελήνη Εξάγωνο με Άρη

Σκέφτεστε και επικοινωνείτε με εξαιρετική δύναμη και πολύ ευθύ τρόπο. Είστε ετοιμόλογοι,
νευριάζετε εύκολα και συχνά μετανοείτε για τα αιχμηρά λόγια σας. Έχετε εξαιρετική
διανοητική συγκέντρωση και καρτερικότητα. Μπορείτε με ευκρίνεια να εκφράσετε πώς
νιώθετε.
Ερμής Σύνοδο με Άρη

Είστε δυναμικοί, εφευρετικοί, αυθεντικοί, γρήγοροι, νευρώδεις, ευέξαπτοι, απρόσεκτοι
μερικές φορές, ανυπόμονοι, δραστήριοι, ανεξάρτητοι και μοναδικοί. Έχετε ταμπεραμέντο
που μπορεί να εκραγεί ξαφνικά και να παρασύρει ό,τι και όποιον βρεθεί στον δρόμο του.
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Είστε επαναστάτες κατά βάθος και επιδιώκετε μεταρρυθμίσεις, μερικές φορές χωρίς να
σκέφτεστε τις συνέπειες ή το κατά πόσον η νέα κατάσταση θα είναι καλύτερη από την
προηγούμενη. Είστε σε διαρκή κίνηση γιατί η φύση σας δεν σας επιτρέπει να σταματήσετε
και να χαλαρώσετε. Βαριέστε εύκολα και αναζητάτε διαρκώς υπερδιέγερση, περιπέτεια και
κίνδυνο. Δεν φοβάστε να παίρνετε ρίσκα και αρνείστε να δεχτείτε το «όχι» ως απάντηση.
Συχνά κάνετε αυτό που θέλετε άσχετα με τις συνέπειες. Οι στόχοι σας αλλάζουν τόσο
συχνά που σας φαίνεται πολύ δύσκολο να ασχοληθείτε αρκετό καιρό με οτιδήποτε, ώστε
να είστε καλοί σ’ αυτό.
Άρης Τετράγωνο με Ουρανό

Έχετε μια κλίση να επινοείτε δημιουργικές λύσεις για τα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τη
δύναμη της φαντασίας σας. Είστε σχετικά παθητικά άτομα που μάλλον προτιμούν να
αποφεύγουν τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις, ακολουθώντας πιο ειρηνικές ή ήπιες
μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων. Σας αρέσει να συνεργάζεστε με άλλους για κάποιο
σκοπό που θα ωφελήσει εκείνους που στάθηκαν λιγότερο τυχεροί από σας. Έχετε κλίση
στο θέατρο, στη μουσική και την ποίηση. Η διοχέτευση της ενέργειάς σας σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες σας βοηθάει να διατηρείτε σε ένα θετικό πλαίσιο τον νου σας και τα
συναισθήματά σας. Σας βοηθάει επίσης να διατηρήσετε τον έλεγχο της φαντασίας σας έτσι
ώστε να μην παρασύρονται οι σκέψεις και οι ιδέες σας. Έχετε την ικανότητα να κάνετε τα
όνειρά σας πραγματικότητα, γιατί έχετε την τάση να είστε πρακτικά ιδεαλιστές. Υπάρχει
ένας προσωπικός μαγνητισμός γύρω σας που έλκει τους άλλους, ειδικά εκείνους που
έχουν ανάγκη.
Άρης Εξάγωνο με Ποσειδώνα

Έχετε έντονη αυτοπεποίθηση και δύναμη βούλησης που δεν σας αφήνουν να αποδεχτείτε
την ήττα. Ξέρετε τι θέλετε και πώς πρέπει να κινηθείτε για να το επιτύχετε με τον πλέον
εποικοδομητικό τρόπο. Είστε από τη φύση σας αρχηγοί και οι άλλοι επιζητούν να τους
δείξετε τον δρόμο. Έχετε έντονες πεποιθήσεις και δεν φοβάστε να τις διατυπώσετε ή να
υπεραμυνθείτε των πιστεύω σας. Σας ενδιαφέρει να κάνετε μεταρρυθμίσεις σε κάθε τι που
επιδέχεται βελτίωσης. Έχετε την κινητήρια δύναμη, την αντοχή και την επιμονή να
www.astrology.gr
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επιτύχετε αυτό που επιθυμείτε. Μερικές φορές μπορεί να απορροφηθείτε τόσο πολύ σε
ένα έργο, ώστε να μην είστε σε θέση να το αφήσετε, ακόμα κι αν έχετε εξαντληθεί
σωματικά. Πρέπει να ακούτε το σώμα σας και να σταματάτε πριν εξαντληθείτε. Το εγώ σας
είναι ισχυρό, αλλά δεν έχετε την ανάγκη να είστε το κέντρο της προσοχής. Σας αρέσει να
έχετε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής σας και προτιμάτε να είστε αρχηγός σε κάθε
κατάσταση.
Άρης Τρίγωνο με Πλούτωνα

Είστε αρκετά βιαστικοί, ανυπόμονοι και ενίοτε πιεστικοί και ανταγωνιστικοί, ιδιαίτερα προς
τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες σας. Παρ’ όλα αυτά, έχετε μια έντονη κοινωνική ζωή
και οι άλλοι νιώθουν ότι κινητοποιούνται από σας να κάνουν πράγματα.
Άρης Αντίθεση με Ωροσκόπο

Είστε πολύ πιεστικοί και ανταγωνιστικοί με τους άλλους. Νιώθετε ότι εσείς μπορείτε να
κάνετε τα πάντα και σπάνια ζητάτε τη γνώμη τους. Οι πρωτοβουλίες και οι αποφάσεις σας
μπορεί να επιφέρουν αρκετά προβλήματα γιατί βασίζονται στο συναίσθημα της στιγμής και
όχι στη λογική ή τη σκέψη.
Άρης Τετράγωνο με Μεσουράνημα

Δίας: Ευκαιρίες και Διακρίσεις
Είστε φιλοσοφημένοι και φιλικοί. Διευρύνετε τους ορίζοντές σας και εξελίσσεστε
χρησιμοποιώντας την ικανότητά σας να είστε εξωστρεφείς και να γίνεστε συμπαθείς στους
άλλους. Έχετε την ικανότητα να παροτρύνετε τους άλλους προς μεγαλύτερη προσπάθεια.
Σας αρέσουν τα όμορφα πράγματα και ενδέχεται να ενδιαφέρεστε για την τέχνη ή τα
νομικά. Από την αρνητική πλευρά, υπάρχει κίνδυνος να κακομάθετε τον εαυτό σας, να
κάνετε υπερβολές, και μια επιθυμία να βελτιώσετε την κοινωνική σας θέση με έναν γάμο
παρά να δημιουργήσετε μια σχέση που θα βασίζεται σε αληθινή αγάπη. Μπορεί να
νοιάζεστε περισσότερο να δείξετε στον κόσμο ότι ο γάμος ήταν επιτυχής παρά να είστε
www.astrology.gr
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ευτυχείς. Μπορεί να προκύψουν πολλές δαπάνες από μία σχέση, ίσως λόγω των ακραίων
προτιμήσεων του συντρόφου.
Δίας στον Ζυγό

Έχετε αίσθηση δικαιοσύνης και έμφυτη ικανότητα να κατανοείτε τον νόμο, είτε είναι
φυσικός είτε είναι ορισμένος από τον άνθρωπο. Το να δείχνετε στους άλλους τον δρόμο –
μέσω ή παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στη ζωή τους– είναι εύκολο χάρη στην
ικανότητά σας να βρίσκετε με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες της ζωής. Είστε
αρκετά τυχεροί.
Ήλιος Τρίγωνο με Δία

Η παράδοση, η δεοντολογία και η ηθική συνδυάζονται εδώ με την τάση να σας
καταστήσουν έντιμους, έμπιστους και ικανούς για ηγέτες. Θέλετε να είστε επικεφαλής και οι
εκτελεστικές σας ικανότητες σας καθιστούν το κατάλληλο πρόσωπο γι’ αυτήν τη δουλειά.
Τα θρησκευτικά σας πιστεύω τείνουν να είναι πρακτικά, ρεαλιστικά και ορθόδοξα. Δίνετε
αξία στην εκπαίδευση, στους νόμους και στην τάξη και έχετε καλά αναπτυγμένη την
αίσθηση της δικαιοσύνης και της αμεροληψίας. Τα έργα που αναλαμβάνετε υλοποιούνται
συστηματικά, σε βάθος και με οργάνωση. Οι συγκρούσεις σάς αναστατώνουν και σας
εκνευρίζουν, οπότε τις αποφεύγετε όποτε είναι δυνατό.
Δίας Σύνοδο με Κρόνο

Κρόνος: Υπευθυνότητες
Είστε διπλωμάτες, διακριτικοί και με ισορροπημένη κρίση που εμπνέει εμπιστοσύνη.
Υπάρχει η ανάγκη να συνεργάζεστε και να συνυπάρχετε με τους άλλους ανθρώπους με
αρμονία, υπομονή και αγάπη. Ο γάμος ή οι συνεταιρισμοί μπορεί να σας περιορίζουν
απαιτώντας σκληρή δουλειά και πειθαρχία, σας δίνουν όμως μια αίσθηση ασφάλειας και
για τον λόγο αυτόν τα αναζητάτε. Μπορεί να αναγκαστείτε να παντρευτείτε για καθαρά
πρακτικούς λόγους ή να δυσκολευτείτε και να αργήσετε πολύ να βρείτε ένα ταίρι που θα
www.astrology.gr
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είναι σε θέση να επιδείξει αντίστοιχη ακεραιότητα. Είναι επίσης πιθανό να επιλέξετε έναν
σύντροφο μεγαλύτερο ή συνομήλικο που θα είναι επιρρεπής σε αυστηρότητα ή δεν θα
είναι εκδηλωτικός. Η τάση σας για τελειότητα μπορεί να σας κάνει πολύ απαιτητικούς στον
γάμο ή ενδέχεται η άποψή σας για τον γάμο να είναι πολύ συμβατική και συντηρητική. Αν
ο Κρόνος βρίσκεται σε κακή όψη μπορεί να είστε κατά του γάμου και γενικότερα των
σχέσεων.
Κρόνος στον Ζυγό

Έχετε αληθινή αγάπη για την επιστήμη και τους φυσικούς νόμους. Είστε ακούραστοι και
σκληρά εργαζόμενοι, πολύ εγκρατείς, με αγέρωχη αποφασιστικότητα και ικανοί να φέρνετε
εις πέρας μεγάλα έργα με ευκολία. Αφοσιώνεστε στους φίλους.
Ήλιος Τρίγωνο με Κρόνο

Οι κινήσεις όσον αφορά την καριέρα σας είναι πάντα μελετημένες, υπεύθυνες και
βασίζονται σε γερές αρχές. Όταν παίρνετε μια απόφαση είναι απόφαση στην οποία μπορεί
να στηριχθεί κανείς. Καθόλου επιπόλαιοι, δεν μπλέκετε με επιφανειακές καταστάσεις. Σας
αρέσουν οι σταθερές επενδύσεις.
Δίας Σύνοδο με Κρόνο

Οι Εξωκρόνιοι Πλανήτες: Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας

Ουρανός: Καινοτομίες, Ανατροπές και Αναθεωρήσεις
Είστε καινοτόμοι σε σεξουαλικά θέματα (οποιοδήποτε ταμπού ή απαγορευμένο) και έχετε
επίγνωση του τι κάνει τη σκοτεινή πλευρά μας να ζωντανεύει. Σας ενδιαφέρουν όλα όσα
έχουν να κάνουν με τον μυστικισμό, τον αποκρυφισμό και τον κόσμο των "τεχνητών
παραδείσων". Έχετε νεωτεριστικές απόψεις σχετικά με τις επιθυμίες και τα υλικά
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αποκτήματα. Απολαμβάνετε το σεξ και σέβεστε τους πόθους όλων των ειδών.
Ουρανός στον Σκορπιό

Διάθετε περίσσεια διανοητική ενέργεια και ένταση που μπορεί ξαφνικά να εκραγεί όταν το
μυαλό σας δεν κρατιέται απασχολημένο. Ο τρόπος που μιλάτε, σκέφτεστε και
χρησιμοποιείτε τον νου σας φανερώνουν μεγάλη διορατικότητα και οξύνοια. Τις άλλες
φορές μπορεί να έχετε πολύ κοινότοπες ιδέες.
Ερμής Τετράγωνο με Ουρανό

Αγαπάτε το καινούργιο και το ασυνήθιστο. Ικανοί να αντιλαμβάνεστε και να εκτιμάτε νέες
τάσεις και ιδέες που τεχνολογικά είναι πολύ μπροστά. Πολύ ελεύθερο πνεύμα σε ό,τι
αφορά τους φίλους, τους εραστές και τις επιλογές. Ερωτευμένοι με ό,τι είναι αυθεντικό.
Αφροδίτη Εξάγωνο με Ουρανό

Οι κινήσεις σας μερικές φορές δεν είναι σύμφωνες με τα κοινωνικά πρότυπα. Έχετε την
τάση να είστε ανεξάρτητοι και καινοτόμοι σε ό,τι αφορά τα συναισθήματά σας. Ίσως
κάποιες φορές βγαίνετε έξω από τα συνηθισμένα με εκρηκτική ενέργεια, ξεσπάσματα ή
φέρνοντας νέες ιδέες.
Άρης Τετράγωνο με Ουρανό

Βρίσκεστε διαρκώς σε κίνηση και βαριέστε αρκετά εύκολα. Μπορεί να βασίζεστε σε άλλους
για να σας παρέχουν ερεθίσματα, να προκαλούν τον ενθουσιασμό σας και να σας κρατάνε
απασχολημένους. Διακατέχεστε από μία έντονη επιθυμία να έχετε την ελευθερία να κάνετε
αυτό που θέλετε, όταν το θέλετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σας αρέσει να έχετε πολλά
έργα σε εξέλιξη την ίδια εποχή, καθώς φαίνεται πως έχετε πολλή ενέργεια. Απολαμβάνετε
να βρίσκεστε κοντά σε ασυνήθιστους ανθρώπους και επιδιώκετε σχέσεις μαζί τους. Οι
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σχέσεις σας μπορεί να είναι δύσκολες, δεδομένου ότι δεν θέλετε να δεσμεύεστε. Υπάρχει
μία επαναστατική φύση σε σας που θα μπορούσε να σας δημιουργήσει προβλήματα.
Επιβραδύνετε τους ρυθμούς σας και δείξτε υπομονή. Η παρορμητικότητα μπορεί να σας
δημιουργήσει προβλήματα.
Ουρανός Τετράγωνο με Ωροσκόπο

Ποσειδώνας: Ιδεαλισμός, Φυγή και Φαντασία
Ακόμα και οι πιο πρακτικοί και εκλογικευμένοι από μας έχουν στιγμές που αντιλαμβάνονται
ότι τα πράγματα συνδέονται με έναν ακαθόριστο τρόπο. Σταματούμε τότε να σκεφτόμαστε
ένα-ένα κομμάτι και προσπαθούμε να αντιληφθούμε το σύνολο. Τότε για μας «ξημερώνει».
Αφήνουμε τα πράγματα να εξελιχθούν, να ενοποιηθούν και τότε βρισκόμαστε στην πηγή
της φαντασίας μας. Ο Ποσειδώνας δείχνει τον δρόμο στο να δει κάποιος ότι πίσω από το
κάθε τι που θεωρούμε ξέχωρο υπάρχει μια ενότητα.
Ο ιδεαλισμός είναι έμφυτο ταλέντο και είστε ερωτευμένοι με τις μεγαλειώδεις χειρονομίες
και τις μακροχρόνιες σκέψεις. Η θρησκεία, η πολιτική και η φιλοσοφία είναι επίσης έμφυτα
σε εσάς. Είστε ταξιδιώτες του κόσμου. Σας αρέσουν οι έντιμοι, δίκαιοι, ειλικρινείς και
ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Είστε κοινωνικοί και αθλητικοί. Τολμάτε να ονειρεύεστε μεγάλα
πράγματα. Σας αρέσουν οι νέες φιλοσοφίες και τα πολυσέλιδα μυθιστορήματα.
Ποσειδώνας στον Τοξότη

Είστε ονειροπόλοι, με πραγματικές ψυχικές ικανότητες και ροπή προς τα οράματα. Είστε
σαν ένα ψάρι μέσα στο νερό όταν έρχεται η στιγμή να σαγηνεύσετε μια ομάδα με εικόνες
και όνειρα – να γοητεύσετε. Η ψυχολογία των ομάδων και των πολιτισμών είναι γνώριμη
σε σας.
Σελήνη Σύνοδο με Ποσειδώνα

Οδηγείστε προς το κοινό καλό, σε αυτό που μας ενοποιεί όλους. Πάντα εστιάζοντας στο τι
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έχουμε κοινό, παρά σε τι διαφέρουμε. Είστε ρομαντικοί, ιδεαλιστές και σας απασχολούν τα
θεολογικά θέματα, καθώς και όσα κινούνται σε ψυχικές ή ψυχολογικές σφαίρες.
Άρης Εξάγωνο με Ποσειδώνα

Ένα χαρακτηριστικό της γενιάς σας είναι η προσφορά υπηρεσιών στους άλλους, καθώς
και η συμμετοχή σε έργα με σκοπό το καλό της ανθρωπότητας. Χρησιμοποιείτε τις τυχόν
ψυχικές ή πνευματικές ικανότητές σας για να βοηθάτε τους γύρω σας.
Ποσειδώνας Εξάγωνο με Πλούτωνα

Είστε γοητευτικοί, σχεδόν μαγευτικοί, με εκλεπτυσμένους τρόπους και πάντα καταφέρνετε
να παρασύρετε τους άλλους στον δικό σας κόσμο. Είστε καλοκάγαθοι και χαμηλών τόνων
και η ομιλία αλλά και η συμπεριφορά σας είναι πάντα ήρεμη. Είστε πιθανώς δημιουργικοί
και σίγουρα ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Συμπονάτε τους συνανθρώπους σας και
τους συμπαραστέκεστε.
Ποσειδώνας Τρίγωνο με Ωροσκόπο

Πλούτωνας: Εσωτερική αλλαγή και Αναγέννηση
Ο Πλούτωνας είναι ο πλανήτης της ριζικής αλλαγής που ξεκινά από τα βάθη του είναι μας
για να κινηθεί προς την επιφάνεια. Συχνά αγγίζει τις πιο ευαίσθητες περιοχές μέσα μας και
εφόσον γίνει αυτό, τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή πέρα από το να αλλάξουμε και να
ωριμάσουμε. Οι πιο έντονες εμπειρίες ή οι στιγμές που νιώθουμε πιο ευάλωτοι είναι ο
κατάλληλος χρόνος για τον προσδιορισμό ενός ατόμου ή αντικειμένου. Σε αυτές τις
περιπτώσεις είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Η αγάπη σε αυτήν την περίπτωση δεν
είναι εμπειρία αλλά ολικός επαναπροσδιορισμός. Ψυχολογικά έχει βαθύτατη σημασία και
για να το διαχειριστεί κάποιος θα πρέπει να βιώσει μια βαθύτερη αλλαγή, μια
μεταμόρφωση. Όταν φτάσει κάποιος σε αυτό το στάδιο τότε γίνεται ένα με τον άλλον. Σε
αυτό το σημείο δεν έχουμε παρά να σκοτώσουμε αυτό που ήμασταν και αυτά που
σκεφτόμασταν πριν. Γινόμαστε πιο ευαίσθητοι επειδή ξαφνικά βλέπουμε ή θυμόμαστε όλα
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όσα είμαστε, όλα όσα είναι η ζωή μας.
Η αλλαγή και η εσωτερική εξέλιξη έρχονται μέσα από τις σχέσεις, τόσο τις φιλικές όσο και
τις ερωτικές. Ο γάμος ή η ένωση με κάποιο πρόσωπο θα είναι πολύ έντονες καταστάσεις
και καθόλου επιφανειακές. Κάθε φορά φτάνετε στον πυρήνα της σχέσης.
Πλούτωνας στον Ζυγό

Είστε γεννημένοι ψυχολόγοι. Ικανοί να καταλάβετε και να κρατήσετε το πλήθος και το
κοινό γενικότερα. Αφοσιωμένοι στα παιδιά και στην ιδέα για μελλοντικές αλλαγές. Δεν
κάνετε συχνά κακή χρήση της προσωπικής σας δύναμης. Πάντα με μια αίσθηση οράματος
και σκοπού αλλά με ένταση και μαγνητισμό.
Σελήνη Εξάγωνο με Πλούτωνα

Οξυδερκές, διεισδυτικό μυαλό, που είναι καλό στην έρευνα. Μπορείτε να βλέπετε πέρα
από τις συνηθισμένες έννοιες στα πεδία της θρησκείας και της ψυχολογίας. Πάντα θέλετε
να φτάνετε στην ουσία των πραγμάτων και να πηγαίνετε κάτω και πέρα από την
επιφάνεια. Αίσθηση της αιωνιότητας.
Ερμής Τρίγωνο με Πλούτωνα

Μάλλον δεν σας αρέσουν οι εκδηλώσεις συναισθημάτων όπως επίσης και οι ψυχολογικές
αναλύσεις και διεισδύσεις. Αυτό μπορεί να δείχνει ότι προσπαθείτε να αποφύγετε
ευαίσθητα θέματα που συνεχίζουν να ανακύπτουν γύρω σας.
Αφροδίτη Τετράγωνο με Πλούτωνα

Μεγάλη ένταση συναισθημάτων και σκοπού. Θα μπορούσατε να είστε ομιλητές για έναν
σκοπό ή μια δημιουργία. Είστε ατρόμητοι στη δράση και δεν φοβάστε να χρησιμοποιήσετε
δύναμη. Έχετε τον τρόπο σας να κερδίζετε αυτό που θέλετε. Μια ίσως αμφιλεγόμενη
www.astrology.gr

21

Ανάλυση γενέθλιου ωροσκοπίου

Justin Timberlake

προσωπικότητα που μαγνητίζει.
Άρης Τρίγωνο με Πλούτωνα

Ένα καυτό όραμα που διαπερνάει οποιαδήποτε συμβατική θρησκεία. Ένα όραμα της
ατελείωτης διαδικασία της ζωής που πάντα γεννιέται εκ νέου. Μεγάλη αποδοχή και πίστη
στη φυσική εξέλιξη και τη νέα γενιά. Αγάπη για τα παιδιά και τα ζώα.
Ποσειδώνας Εξάγωνο με Πλούτωνα

Έχετε την τάση να είστε σοβαρά άτομα με αρκετή ποσότητα προσωπικού μαγνητισμού.
Έχετε ερευνητικό μυαλό και προσπαθείτε να φέρεστε με διπλωματία στις σχέσεις σας.
Έχετε ηγετικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, αν χρησιμοποιήσετε
το μυαλό και τη θέλησή σας προς αυτήν την κατεύθυνση. Μπορεί να είστε αρκετά
συναισθηματικοί μερικές φορές και αυτό σας βοηθάει να μη σκάτε εξαιτίας όλων των
ισχυρών ενεργειών που υπάρχουν μέσα σας. Η ένταση είναι κάτι που σας κάνει να νιώθετε
αρκετά άνετα. Σας τραβάει η φιλοσοφία και η αναμόρφωση της κοινωνίας.
Πλούτωνας Εξάγωνο με Ωροσκόπο
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Ταλέντα και Προκλήσεις
Οι βασικές κατευθύνσεις
Έχετε ακούραστη φαντασία και την ικανότητα να απεικονίζετε νοερά τα όνειρα και τις
φαντασιώσεις σαν να είναι πραγματικότητα, ιδιαίτερα αν έχετε επιλέξει κάποιο σχετικό
επάγγελμα. Είστε ονειροπόλοι, πολύ καλά συντονισμένοι με τον κόσμο των
ψευδαισθήσεων και του μυστηρίου. Αποσύρεστε στον δικό σας κόσμο για να ξεφεύγετε
από τις πιέσεις και τις δυσκολίες, δεν πρέπει όμως να αμελείτε τις υποχρεώσεις και τις
ευθύνες σας. Δείχνετε συμπαράσταση, συμπόνια, είστε καλοί και ευγενικοί και
ενδεχομένως λεία εκμετάλλευσης για τον καθέναν που έχει μια λυπητερή ιστορία να σας
διηγηθεί.
Σελήνη Σύνοδο με Ποσειδώνα 00°38'

Η παράδοση, η δεοντολογία και η ηθική συνδυάζονται εδώ με την τάση να σας
καταστήσουν έντιμους, έμπιστους και ικανούς για ηγέτες. Θέλετε να είστε επικεφαλής και οι
εκτελεστικές σας ικανότητες σας καθιστούν το κατάλληλο πρόσωπο γι’ αυτήν τη δουλειά.
Τα θρησκευτικά σας πιστεύω τείνουν να είναι πρακτικά, ρεαλιστικά και ορθόδοξα. Δίνετε
αξία στην εκπαίδευση, στους νόμους και στην τάξη και έχετε καλά αναπτυγμένη την
αίσθηση της δικαιοσύνης και της αμεροληψίας. Τα έργα που αναλαμβάνετε υλοποιούνται
συστηματικά, σε βάθος και με οργάνωση. Οι συγκρούσεις σάς αναστατώνουν και σας
εκνευρίζουν, οπότε τις αποφεύγετε όποτε είναι δυνατό.
Δίας Σύνοδο με Κρόνο 00°41'

Έχετε νου πάντα σε εγρήγορση και έτοιμο για κάθε πνευματική δραστηριότητα, άσκηση ή
παιχνίδι. Σας αρέσει μια καλή αντιλογία και είστε πάντα έτοιμοι. Σας αρέσει το διάβασμα
και είναι πιθανότατα ο τρόπος με τον οποίο αντλείτε το μεγαλύτερο μέρος της
πληροφόρησής σας. Απολαμβάνετε να εργάζεστε σε πολλά έργα ταυτόχρονα και έχετε
πιθανώς κάποιο είδος ικανότητας στη μηχανική. Λατρεύετε να δουλεύετε με τα χέρια και
www.astrology.gr
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μπορεί ακόμα και να είστε αμφιδέξιοι. Μαζί με ένα κοφτερό μυαλό έρχεται και μια κοφτερή
γλώσσα. Μερικές φορές δεν δείχνετε καμία απολύτως λεπτότητα όταν λέτε τη γνώμη σας
και πρέπει να μάθετε να σκέφτεστε πριν μιλήσετε. Λατρεύετε τον σαρκασμό και δεν σας
ενοχλεί ένα μικρό καλοπροαίρετο σαρκαστικό σχόλιο, είτε το εκφράζετε είτε το λαμβάνετε.
Ερμής Σύνοδο με Άρη 05°01'

Προκλήσεις
Η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις και πολλές φορές καθόλου εύκολη. Οι μεγαλύτερες
προκλήσεις σε ένα γενέθλιο ωροσκόπιο βρίσκονται εκεί που συγκεντρώνεται η
περισσότερη ενέργεια και προσωπική ανάμιξη – είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι. Αυτές οι
κρίσιμες στιγμές της ζωής μας μπορεί να είναι αρκετά δύσκολες και έχουν αποτέλεσμα να
μας μπερδεύουν ή να μας θέτουν διάφορα εμπόδια που καθιστούν δύσκολο το να δούμε ή
να πράξουμε με πλήρη διαύγεια. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή
και να έχετε μεγάλη υπομονή στους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες.
Είστε αρκετά βιαστικοί, ανυπόμονοι και ενίοτε πιεστικοί και ανταγωνιστικοί, ιδιαίτερα προς
τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες σας. Παρ’ όλα αυτά, έχετε μια έντονη κοινωνική ζωή
και οι άλλοι νιώθουν ότι κινητοποιούνται από σας να κάνουν πράγματα.
Άρης Αντίθεση με Ωροσκόπο 00°21'

Σκέφτεστε με αστραπιαία ταχύτητα και επινοείτε διαρκώς νέους τρόπους για να κάνετε
διάφορα πράγματα. Έχετε ιδιοφυία και πρωτοτυπία στη σκέψη. Είστε αντισυμβατικοί,
παράξενοι, κάπως εκκεντρικοί και απαιτείτε πλήρη ελευθερία έκφρασης. Οι νέες ιδέες,
ανακαλύψεις και εφευρέσεις σάς συναρπάζουν και σας αρέσει πολύ να παρακολουθείτε
και να ενημερώνεστε για τις πιο σύγχρονες θεωρίες και προϊόντα. Επειδή συλλαμβάνετε
τις ιδέες τόσο γρήγορα, μπορεί να δυσκολεύεστε να δείξετε υπομονή προς τους γύρω σας
όταν καθυστερούν. Έχετε ευέξαπτο και νευρικό ταμπεραμέντο και δυσκολεύεστε να
χαλαρώσετε. Βαριέστε εύκολα, οπότε έχετε ανάγκη να συμβαίνουν πολλά πράγματα
ταυτόχρονα. Σας αρέσουν τα απρόβλεπτα γιατί απαιτούν ευελιξία και γρήγορες
αντιδράσεις. Βασίζεστε στον εαυτό σας και απαιτείτε πάντα ελευθερία σκέψης και
www.astrology.gr
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έκφρασης.
Ερμής Τετράγωνο με Ουρανό 00°41'

Έλκεστε από ισχυρά και πιεστικά συναισθηματικά και σεξουαλικά θέλγητρα και εμπειρίες
και θεωρείτε πως δεν έχετε επιλογή ή έλεγχο. Αποζητάτε ένταση και τα συμβάντα αυτά
σας δίνουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες σας. Νιώθετε να σας κυριεύει μια
ανάγκη για έρωτα και μπορεί να είστε συναισθηματικά ή σεξουαλικά άπληστοι ή
ανικανοποίητοι. Έχετε την τάση να επιδεικνύετε πολλή ζήλια και κτητικότητα για τα
αντικείμενα των πόθων σας και, παρόλο που κρατάτε γερά τα λουριά των συντρόφων σας,
δεν θέλετε να σας αμφισβητούν ή να σας ελέγχουν με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό οδηγεί
σε πολύ μονόπλευρους τύπους σχέσεων που δεν αντέχουν στον χρόνο. Στις σχέσεις σας
υπάρχει αντιπαλότητα, καθώς θέλετε να είστε σεις αυτοί που καθορίζουν τις εξελίξεις. Η
ερωτική σας ζωή είναι γεμάτη πάθος και συχνά εκρηκτική και επώδυνη, αλλά δεν φαίνεται
να σας πειράζει αυτό, γιατί η ένταση σας βοηθάει να νιώθετε ζωντανοί. Εξαιτίας αυτού
μπορεί να έλκετε ανθρώπους και φίλους που ενεργούν καταστροφικά προς εσάς.
Αφροδίτη Τετράγωνο με Πλούτωνα 01°37'

Βρίσκεστε διαρκώς σε κίνηση και βαριέστε αρκετά εύκολα. Μπορεί να βασίζεστε σε άλλους
για να σας παρέχουν ερεθίσματα, να προκαλούν τον ενθουσιασμό σας και να σας κρατάνε
απασχολημένους. Διακατέχεστε από μία έντονη επιθυμία να έχετε την ελευθερία να κάνετε
αυτό που θέλετε, όταν το θέλετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σας αρέσει να έχετε πολλά
έργα σε εξέλιξη την ίδια εποχή, καθώς φαίνεται πως έχετε πολλή ενέργεια. Απολαμβάνετε
να βρίσκεστε κοντά σε ασυνήθιστους ανθρώπους και επιδιώκετε σχέσεις μαζί τους. Οι
σχέσεις σας μπορεί να είναι δύσκολες, δεδομένου ότι δεν θέλετε να δεσμεύεστε. Υπάρχει
μία επαναστατική φύση σε σας που θα μπορούσε να σας δημιουργήσει προβλήματα.
Επιβραδύνετε τους ρυθμούς σας και δείξτε υπομονή. Η παρορμητικότητα μπορεί να σας
δημιουργήσει προβλήματα.
Ουρανός Τετράγωνο με Ωροσκόπο 03°60'
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Είστε δυναμικοί, εφευρετικοί, αυθεντικοί, γρήγοροι, νευρώδεις, ευέξαπτοι, απρόσεκτοι
μερικές φορές, ανυπόμονοι, δραστήριοι, ανεξάρτητοι και μοναδικοί. Έχετε ταμπεραμέντο
που μπορεί να εκραγεί ξαφνικά και να παρασύρει ό,τι και όποιον βρεθεί στον δρόμο του.
Είστε επαναστάτες κατά βάθος και επιδιώκετε μεταρρυθμίσεις, μερικές φορές χωρίς να
σκέφτεστε τις συνέπειες ή το κατά πόσον η νέα κατάσταση θα είναι καλύτερη από την
προηγούμενη. Είστε σε διαρκή κίνηση γιατί η φύση σας δεν σας επιτρέπει να σταματήσετε
και να χαλαρώσετε. Βαριέστε εύκολα και αναζητάτε διαρκώς υπερδιέγερση, περιπέτεια και
κίνδυνο. Δεν φοβάστε να παίρνετε ρίσκα και αρνείστε να δεχτείτε το «όχι» ως απάντηση.
Συχνά κάνετε αυτό που θέλετε άσχετα με τις συνέπειες. Οι στόχοι σας αλλάζουν τόσο
συχνά που σας φαίνεται πολύ δύσκολο να ασχοληθείτε αρκετό καιρό με οτιδήποτε, ώστε
να είστε καλοί σ’ αυτό.
Άρης Τετράγωνο με Ουρανό 04°21'

Είστε αστείοι, ευδιάθετοι και βάζετε τα δυνατά σας μόνο όταν είστε με τον σύντροφο ή με
άτομα που έχετε κάποιου είδους σχέση. Ίσως παραμελείτε τα προσωπικά σας
ενδιαφέροντα ή αφιερώνετε πολύ χρόνο και ενέργεια στο να σκέφτεστε θέματα των άλλων
Ερμής Αντίθεση με Ωροσκόπο 04°40'

Σας απασχολεί πολύ το πώς θα παρουσιαστείτε και πώς θα γίνετε αρεστοί στους άλλους
στην κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή, κάτι που μπορεί να σας απομακρύνει από την
οικογένειά σας. Η τάση σας για επιφανειακές δημόσιες σχέσεις μπορεί να σας κοστίσει
πολλά από την καριέρα σας.
Ήλιος Τετράγωνο με Μεσουράνημα 08°57'

Ταλέντα και Ικανότητες
Πέρα από τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε, υπάρχουν τομείς της ζωής μας που
www.astrology.gr
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έχουμε έφεση, πραγματικό ταλέντο και έμφυτη ικανότητα. Σε σχετικά με αυτούς ζητήματα
έχουμε οξεία αντίληψη και πάντα καταφέρνουμε να τα διαχειριστούμε επιτυχώς, χωρίς να
αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η τάση μας να ασχοληθούμε περισσότερο με
αυτούς τους τομείς μάς διευκολύνει να μάθουμε και να επιτύχουμε πολλά πράγματα.
Ένα χαρακτηριστικό της γενιάς σας είναι η προσφορά υπηρεσιών στους άλλους, καθώς
και η συμμετοχή σε έργα με σκοπό το καλό της ανθρωπότητας. Χρησιμοποιείτε τις τυχόν
ψυχικές ή πνευματικές ικανότητές σας για να βοηθάτε τους γύρω σας.
Ποσειδώνας Εξάγωνο με Πλούτωνα 00°16'

Προτιμάτε τη συναισθηματική ένταση και σας τραβάνε οι μυστηριώδεις, άγνωστες,
επικίνδυνες ή γεμάτες πρόκληση εμπειρίες που αντλούν όλες τις εσωτερικές σας δυνάμεις.
Έχετε την ικανότητα να χειρίζεστε τις συναισθηματικές κρίσεις πολύ καλά και σας
ενδιαφέρουν οι βαθύτερες ρίζες των συναισθηματικών προβλημάτων και οι τρόποι με τους
οποίους μπορείτε να τα αντιμετωπίζετε. Επιμένετε να φέρνετε στο φως τα συναισθήματα
των ανθρώπων, γιατί επιδιώκετε πραγματική εγγύτητα και οικειότητα με τους άλλους,
χωρίς φραγμούς ή μυστικά. Δεν παίζετε με τα συναισθήματα των άλλων. Απολαμβάνετε
να διαβάζετε βιβλία σχετικά με φυσικές θεραπευτικές μεθόδους, ψυχολογία, σεξ ή
επιστημονική φαντασία.
Σελήνη Εξάγωνο με Πλούτωνα 00°22'

Έχετε πολλή ενέργεια και ζωτικότητα και η όψη αυτή ενισχύει την καλή σας υγεία και τη
συναισθηματική σας ευεξία. Είστε κατηγορηματικοί και αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες σας με
άμεσο τρόπο που δεν επιδέχεται ανοησίες. Δεν μεμψιμοιρείτε γύρω από τα προβλήματά
σας, αλλά απλώς προχωρείτε και προσπαθείτε να τα εξαλείψετε. Δεν δείχνετε ιδιαίτερη
συμπάθεια στους άλλους όταν κλαίγονται για τα προβλήματά τους και δεν προσπαθούν να
κάνουν τίποτα γι’ αυτά. Έχετε μάθει να χρησιμοποιείτε τα συναισθήματα και τις επιθυμίες
σας με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο. Δεν αρρωσταίνετε συχνά και, όταν συμβαίνει,
έχετε άριστες δυνάμεις αποκατάστασης. Έχετε πολύ ενθουσιασμό και σπίθα και αρέσει
στον κόσμο να βρίσκεται κοντά σας γιατί μεταδίδετε στους άλλους ενέργεια. Είστε
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επινοητικοί, θαρραλέοι και πρόθυμοι να πάρετε μετρημένα ρίσκα. Το αντίθετο φύλο σάς
βρίσκει ελκυστικούς και ευχάριστους.
Σελήνη Εξάγωνο με Άρη 00°37'

Έχετε έντονη αυτοπεποίθηση και δύναμη βούλησης που δεν σας αφήνουν να αποδεχτείτε
την ήττα. Ξέρετε τι θέλετε και πώς πρέπει να κινηθείτε για να το επιτύχετε με τον πλέον
εποικοδομητικό τρόπο. Είστε από τη φύση σας αρχηγοί και οι άλλοι επιζητούν να τους
δείξετε τον δρόμο. Έχετε έντονες πεποιθήσεις και δεν φοβάστε να τις διατυπώσετε ή να
υπεραμυνθείτε των πιστεύω σας. Σας ενδιαφέρει να κάνετε μεταρρυθμίσεις σε κάθε τι που
επιδέχεται βελτίωσης. Έχετε την κινητήρια δύναμη, την αντοχή και την επιμονή να
επιτύχετε αυτό που επιθυμείτε. Μερικές φορές μπορεί να απορροφηθείτε τόσο πολύ σε
ένα έργο, ώστε να μην είστε σε θέση να το αφήσετε, ακόμα κι αν έχετε εξαντληθεί
σωματικά. Πρέπει να ακούτε το σώμα σας και να σταματάτε πριν εξαντληθείτε. Το εγώ σας
είναι ισχυρό, αλλά δεν έχετε την ανάγκη να είστε το κέντρο της προσοχής. Σας αρέσει να
έχετε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής σας και προτιμάτε να είστε αρχηγός σε κάθε
κατάσταση.
Άρης Τρίγωνο με Πλούτωνα 00°58'

Χρειάζεστε κόσμο γύρω σας για συναισθηματική ευεξία. Καταλαβαίνετε και προσέχετε τις
ανάγκες των άλλων. Αποκαλύπτετε ανοιχτά τα συναισθήματά σας στους γύρω σας.
Απολαμβάνετε τη ζωή και τους ανθρώπους και επιδεικνύετε φροντίδα, συμπαράσταση,
κατανόηση και ευαισθησία.
Σελήνη Τρίγωνο με Ωροσκόπο 00°58'
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Η δυναμική των Οίκων

Πρώτος Οίκος: Εμφάνιση, Στάση ζωής
Ο Λέων είναι εκφραστικός, συγκινησιακός και έχει έντονη περηφάνια και αρχηγική στάση.
Βασίζεται πολύ στην εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα που τον οπλίζουν με δύναμη και
εκφραστικότητα. Συχνά έχει καλλιτεχνικές τάσεις, ιδιαίτερα στο θέατρο. Το συγκεκριμένο
ζώδιο είναι πολύ δημιουργικό, θερμό, με μεγάλη καρδιά και σχετίζεται με την αγάπη για τα
παιδιά.
Λέων

Δεύτερος Οίκος: Υλικές και συναισθηματικές αξίες
Η Παρθένος είναι αναλυτική και ακριβής, πάντα κατατάσσοντας και ξεχωρίζοντας τα
χρήσιμα από τα άχρηστα. Ένα διανοητικό ζώδιο όπου κυριαρχεί η σκέψη και η εξέταση.
Επίσης, ένα άλλο είδος «μητέρας» που ανησυχεί, ενδιαφέρεται και αγχώνεται σχεδόν για
τα πάντα. Πάντα υπεύθυνη, συμπάσχει κι είναι έτοιμη να υπηρετεί και να φροντίζει
περισσότερο τους άλλους απ’ ό,τι τον ίδιο της τον εαυτό.
Παρθένος

Έχετε την ικανότητα να πετύχετε οικονομικά. Το χρήμα έρχεται σε σας, ή μάλλον δεν σας
έλειψε ποτέ. Έχετε εμπιστοσύνη στα ταλέντα και στις ικανότητές σας και είστε αισιόδοξοι.
Οι ιδέες και οι επενδύσεις που κάνετε δείχνουν ουτοπικές, αλλά συνήθως πετυχαίνουν
γιατί αντιλαμβάνεστε διαισθητικά τις καταστάσεις. Απολαμβάνετε τα υλικά αγαθά και
μπορεί κανείς να πει ότι είστε τυχεροί. Εμπνέετε εμπιστοσύνη και ίσως επωφεληθείτε από
οικονομική βοήθεια που θα έρθει από άλλους για να πραγματοποιήσετε τις όποιες
επιθυμίες σας. Προσέξτε την υπερβολική σπατάλη και τη διατροφή σας.
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Δίας στον 2ο οίκο

Έχετε την τάση να είστε σφιχτοχέρηδες, πρακτικοί και υπεύθυνοι, κυρίως με χρήματα και
περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η θέση δεν στερεί τα χρήματα, αλλά πρέπει να δουλέψετε
σκληρά για να τα αποκτήσετε. Μερικές φορές ασχολείστε τόσο με το να αποταμιεύετε που
δεν απολαμβάνετε αυτά που έχετε. Οι αρνητικές εμπειρίες σας ίσως σας ωθούν να έχετε
κάτι στην άκρη για τις δύσκολες μέρες, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να στερείστε
πράγματα για να μην ξεμείνετε. Υπάρχει η τάση να στενοχωριέστε εξαιτίας των
οικονομικών σας. Είναι πιθανό τα περιουσιακά σας στοιχεία να σας φέρουν σκοτούρες και
διάφορα προβλήματα αντί για χαρά. Ίσως σε προηγούμενες ζωές δίνατε μεγάλο βάρος
στα υλικά πράγματα. Πρέπει να αλλάξετε τη στάση σας απέναντι στα υλικά αγαθά.
Κρόνος στον 2ο οίκο

Τρίτος Οίκος: Τρόπος σκέψης, Επικοινωνία
Ο Ζυγός είναι το ζώδιο που εξομαλύνει και διευκολύνει τα πράγματα έχοντας την
κατάλληλη αντίδραση ή απόκριση σε όποιο ερώτημα ή ζήτημα τεθεί. Διπλωμάτης και
ευγενικός, συχνά μπορεί να κατηγορηθεί για διπλοπροσωπία, όμως το μόνο που
προσπαθεί να κάνει είναι να συμβιβάσει τις καταστάσεις. Είναι το πιο κοινωνικό ζώδιο,
χωρίς να ξεπερνά τα όρια με τάση στη διατήρηση των ισορροπιών και της ενότητας.
Ζυγός

Το μυαλό σας είναι εύστροφο, διερευνητικό και αναλυτικό. Έχετε καταπληκτική ικανότητα
να ζυγίζετε ανθρώπους και καταστάσεις. Καταλαβαίνετε εύκολα τα κίνητρα των άλλων.
Αναζητάτε απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που έχετε στο κεφάλι σας. Σας τραβάει η
έρευνα και σας αρέσουν τα αινίγματα και οι σπαζοκεφαλιές. Ίσως σας αρέσει να κάνετε
τον ντετέκτιβ. Είστε λιγομίλητοι και πολύ παρατηρητικοί. Αναζητάτε αυτό το κάτι που θα
δώσει νόημα στη ζωή σας ή κάτι που θα σας βοηθήσει να αναζωογονηθείτε σωματικά ή
πνευματικά. Όταν οι απαντήσεις που ζητάτε δεν έρχονται, νιώθετε απογοήτευση.
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Προσπαθήστε να εκφραστείτε μέσα από το γράψιμο για να διώξετε την ένταση. Έτσι θα
καθαρίσετε τις σκέψεις σας και θα ανοίξει ο δρόμος για νέες ιδέες. Μόλις καθαρίσουν οι
σκέψεις και τα συναισθήματά σας, ίσως θελήσετε να καταστρέψετε αυτά που έχετε γράψει,
αφού δεν σας χρησιμεύουν πια.
Πλούτωνας στον 3ο οίκο

Τέταρτος Οίκος: Οικογένεια, Ρίζες, Προσωπικός χώρος
Ο Σκορπιός είναι ίσως το πιο φημισμένο ζώδιο. Έντονος, παθιασμένος και άκρως
προσωποκεντρικός, ο Σκορπιός προσπερνά το επιφανειακό, το επιπόλαιο και
κατευθύνεται στην ουσία των θεμάτων. Πιστός φίλος αλλά και φανατικός εχθρός, είναι
καλός σε οποιονδήποτε τομέα που το θάρρος ανταμείβεται. Συχνά σχετίζεται με τη
σεξουαλική ενέργεια, ίσως γιατί θέλει να βγάζει στην επιφάνεια οτιδήποτε κρύβεται
επιμελώς και να το απογυμνώνει.
Σκορπιός

Η θέση αυτή κάνει έντονη την αίσθηση της οικογένειας και του σπιτικού. Η αγάπη για τις
αντίκες μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τις ρίζες σας. Η αίσθηση της ασφάλειας έχει
μεγάλη σημασία και την αποκτάτε μέσα από τις ρίζες σας, το σπίτι, την οικογένεια και τους
γονείς σας. Μαζεύετε αντικείμενα για να θυμάστε το παρελθόν, αλλά ίσως είστε
υπερβολικά προσκολλημένοι σε αυτό. Θα αλλάξετε πολλά σπίτια μέχρι να βρείτε τη βάση
σας ή τις ρίζες σας. Ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν έντονη παρουσία στη ζωή σας.

Απασχόληση: Η θέση αυτή δίνει έμφαση στο σπίτι. Ίσως σας ικανοποιεί να δουλεύετε στο
σπίτι ή απλώς σας αρέσει να δημιουργείτε σπιτική ατμόσφαιρα στον χώρο της δουλειάς
σας με φωτογραφίες, αναμνηστικά, έπιπλα που αγαπάτε κ.λπ. Από τη δουλειά σας ζητάτε
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ασφάλεια και άνεση.
Σελήνη στον 4ο οίκο

Μπορεί να βιώσατε άστατες οικογενειακές συνθήκες εξαιτίας γεγονότων που συνέβησαν
αναιτίως και ξαφνικά. Η οικογένειά σας μπορεί να έχει εκκεντρική ή ασυνήθιστη ιστορία ή
να άλλαζε συχνά τόπο διαμονής. Η θέση αυτή φέρνει επιθυμία για συνεχείς μετακομίσεις.
Μπορεί κάποια στιγμή να μετοικήσετε μόνιμα στο εξωτερικό. Θα υπάρξουν πολλές
αλλαγές στη ζωή σας. Θέλετε να είστε ελεύθεροι από δεσμεύσεις προς την οικογένεια ή
την κοινωνία. Δεν σας αρέσουν οι συμβάσεις και δεν σας ενδιαφέρει πώς σας βλέπουν οι
άλλοι.
Ουρανός στον 4ο οίκο

Νιώθετε ανασφάλεια, αβεβαιότητα και σύγχυση μέσα σας. Ανεξήγητοι φόβοι και άγχη
μπορεί να σας κάνουν να αποτραβηχτείτε στον προσωπικό σας χώρο, τον οποίο έχετε
διακοσμήσει με έντονα καλλιτεχνικό στιλ. Εξιδανικεύετε το σπίτι σας. Είναι πιθανό να είστε
πνευματικά δεμένοι με έναν από τους γονείς. Συνηθισμένη με αυτήν τη θέση είναι η
επιθυμία να ζήσετε κοντά στη θάλασσα. Ίσως δεν έχετε καθαρές αναμνήσεις σχετικά με
την αληθινή σας καταγωγή κι αυτή η αβεβαιότητα μπορεί να σας δημιουργήσει
προβλήματα.
Ποσειδώνας στον 4ο οίκο

Πέμπτος Οίκος: Έρωτες, Δημιουργικότητα
Ο Τοξότης είναι ευθύς, ειλικρινής και πάντα μέσα στο πνεύμα. Ορισμένες φορές βιάζεται
να αποκαλύψει την αλήθεια με οτιδήποτε ή οποιονδήποτε ασχολείται. Σχετίζεται με τη
φιλοσοφία, τη θεολογία, τον πολιτισμό και ό,τι έχει διάρκεια. Θα ήταν καλό να ασχοληθεί
με την πολιτική ή με άλλες κοινωνικές και κοινοτικές προσπάθειες, όπου η ουσιαστική
δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια και η αμεροληψία είναι χρήσιμες.
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Τοξότης

Είστε στοργικοί, δημιουργικοί και ελκυστικοί στο αντίθετο φύλο, ίσως περισσότερο απ’ ό,τι
θα έπρεπε. Ίσως έχετε ταλέντο στην υποκριτική, τις καλές τέχνες ή τη μουσική, τα οποία
μάλλον είναι και τα αγαπημένα σας χόμπι. Σας αρέσει να είστε στη σκηνή και να δίνετε
παράσταση. Σαν δάσκαλοι είστε γοητευτικοί και εκφραστικοί, χάρη στην αγάπη που
νιώθετε για τα παιδιά. Σας αρέσει πολύ να περνάτε καλά και ίσως οι άλλοι θεωρούν ότι
όλο ξεφαντώνετε.
Αφροδίτη στον 5ο οίκο

Έκτος Οίκος: Παροχή υπηρεσιών, Υγεία
Η φύση του Αιγόκερω σχετίζεται καθαρά με επαγγελματικά ή θέματα καριέρας και είναι το
αντίθετο του συναισθηματικού Καρκίνου. Ο Αιγόκερως έχει καθαρό μυαλό, πρακτικό
πνεύμα, αντικειμενική κρίση και ψύχραιμη αντίδραση. Λογικός, επιφυλακτικός και
υπομονετικός, ο Αιγόκερως αγαπά τη σκληρή δουλειά για να έχει θετικά αποτελέσματα.
Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να κατακτήσει την αποδοχή ή μια θέση εξουσίας.
Αιγόκερως

Σαν εργαζόμενοι είστε δουλευταράδες, πιστοί και συνήθως βοηθάτε τους συναδέλφους
σας. Μπορεί να γίνετε αυταρχικοί ή να υποτιμήσετε τους συναδέλφους τους. Μπορείτε
άνετα να βρίσκεστε σε διοικητική θέση, αλλά μάλλον προτιμάτε να είστε απλοί υπάλληλοι.
Σας αρέσει να είστε πάντα απασχολημένοι και δεν αντέχετε την ανία. Νιώθετε μεγάλη
περηφάνια για την εργασία σας και τον εργασιακό χώρο σας. Είναι ο τομέας που θέλετε να
λάμπετε και να ξεπερνάτε όλους τους άλλους. Η ανησυχία και το άγχος μπορούν να
βλάψουν την υγεία σας. Πρέπει να μάθετε να χαλαρώνετε και να μην αφήνετε το στρες να
σας καταβάλλει. Η θέση αυτή σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να φροντίζετε τη σωματική
υγεία σας.
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Ήλιος στον 6ο οίκο

Στη δουλειά είστε αποδοτικοί, ακούραστοι, δυναμικοί και δραστήριοι. Ίσως έχετε την τάση
να εκνευρίζεστε και να χάνετε την υπομονή σας με συναδέλφους και υπαλλήλους που δεν
έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είστε καλοί με ό,τι έχει να κάνει με μηχανήματα. Έχετε
μεγάλη ζωντάνια και αναρρώνετε εύκολα. Όταν αρρωσταίνετε συνήθως ανεβάζετε πυρετό
υψηλότερο από το κανονικό. Υπάρχει ο κίνδυνος ατυχημάτων στη δουλειά που συχνά
οφείλονται στη βιασύνη, την παρορμητικότητα και την ανυπομονησία.
Άρης στον 6ο οίκο

Έβδομος Οίκος: Σχέσεις, Οι άλλοι
Ο Υδροχόος είναι το ζώδιο με ανθρωπιστικούς στόχους και αλτρουισμό. Πάντα
αμερόληπτος και αντισυμβατικός, ο Υδροχόος ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, γι’ αυτόν
τον λόγο σχετίζεται με τα μεγάλα οράματα, τις ομάδες και την παγκοσμιοποίηση. Τείνει να
αποβάλλει κάθε τι προσωπικό, είναι ανεξάρτητος, προκλητικός με επαναστατικό πνεύμα.
Υδροχόος

Τείνετε να κάνετε σχέσεις με άτομα έξυπνα, πνευματώδη, μορφωμένα που διεγείρουν το
πνεύμα σας. Θέλετε το ταίρι σας ή ο επαγγελματικός συνεργάτης σας να έχει κοφτερό
μυαλό, να είναι περίεργος, έξυπνος και ανοιχτομάτης. Θέλετε να μπορείτε να επικοινωνείτε
και να ανταλλάσετε ιδέες και γνώσεις μαζί τους. Βρίσκετε τη διάδοση ιδεών ελκυστική και
είστε πάντα έτοιμοι για μια καλή συζήτηση ή ανταλλαγή επιχειρημάτων. Ίσως αφιερώνετε
πολύ χρόνο στο να σκέφτεστε τη σχέση σας ή τις σχέσεις γενικότερα. Σκέφτεστε συχνά
τον γάμο. Θέλετε έναν σύντροφο ή επαγγελματικό συνεργάτη που να σας προσφέρει
διανοητική ευχαρίστηση και πρόκληση. Χρειάζεστε και αναζητάτε κάποιον που να σας
προκαλεί πνευματικά και να σας βοηθά να λειτουργήσετε σε διανοητικό επίπεδο.
Αναζητάτε ένα ταίρι που θα βάζει σε δοκιμασία τις δικές σας διανοητικές λειτουργίες και θα
φέρνει στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό σας πνευματικά.
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Το ταίρι σας μπορεί να είναι άνθρωπος πνευματώδης, ευφραδής, άστατος, ανήσυχος,
νευρικός και συγχρόνως φλύαρος, να μη μασάει τα λόγια του, να ασκεί κριτική και να του
αρέσουν οι λογομαχίες. Μπορεί να έχει σχέση με την εκπαίδευση, τη συγγραφή, τα ταξίδια,
τις πωλήσεις, τη μετάφραση ή με δουλειά γραφείου, όπως υπάλληλος, γραμματέας, ή
χειριστής υπολογιστή.
Για να πετύχετε μια καλή συνεργασία –ερωτική ή επαγγελματική– πρέπει να μάθετε να
ελέγχετε την τάση σας για λογομαχία και την επιθυμία σας να κριτικάρετε. Ίσως υπάρχει
κάποια νευρικότητα ή διανοητική αστάθεια.
Ερμής στον 7ο οίκο

Όγδοος Οίκος: Επενδύσεις, Κεφάλαια, Εσωτερικές προκλήσεις
Οι Ιχθύες κινούνται πάντα στην αφάνεια προσπαθώντας να ανακαλύψουν τι κρύβεται κάτω
ή πέρα από την επιφάνεια. Είναι ήρεμοι, πράοι, με κατανόηση και αρκετά υπομονετικοί.
Τείνουν να αντιλαμβάνονται όλες τις δονήσεις του περιβάλλοντός τους γι’ αυτό είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητοι και ευεπηρέαστοι. Συχνά το μυαλό τους ταξιδεύει πλάθοντας όνειρα ή
είναι απορροφημένοι στις σκέψεις τους. Συγχωρούν και ξεχνούν εύκολα γιατί δεν θέλουν
να αναλώνονται σε κακίες ή άλλα άσχημα συναισθήματα.
Ιχθύες

Ένατος Οίκος: Ηθικές αξίες, Γνώση, Φιλοσοφία
Ο Κριός είναι το ζώδιο της πρωτοπορίας και του ηγετικού πνεύματος. Είναι πάντα
παρορμητικός, αυθόρμητος και ενθουσιώδης. Πρώτα ενεργεί και μετά σκέφτεται. Ορμά
εκεί που οι άλλοι φοβούνται να προχωρήσουν. Η ενεργητικότητα του Κριού επικεντρώνει
την προσοχή των άλλων. Πάντα προκαλεί αντιδράσεις από τον περίγυρο. Έχει την έμφυτη
τάση να ξεκινά ή να είναι η αιτία που προκαλεί να δημιουργούνται πράγματα, μία
αντίδραση ή μια απόκριση.
Κριός
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Δέκατος Οίκος: Κοινωνική ένταξη, Επάγγελμα
Ο Ταύρος θέλει να έχει και να κατέχει και να κάνει τα πάντα δυνατά. Είναι το ζώδιο της
στοργής και της γονιμότητας που κάθε σπόρος ή ιδέα αναπτύσσεται και προοδεύει. Ο
Ταύρος δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κατέχουμε πράγματα και το πώς τα αποκτούμε.
Υπάρχει κάτι ευγενικό, συγκεκριμένο, σταθερό και αποφασιστικό σε κάθε Ταύρο. Οι
εκπρόσωποί του είναι πάντα δεκτικοί, περιποιητικοί, παρέχοντας τη βάση (ή τη μήτρα) για
την ανάπτυξη.
Ταύρος

Ενδέκατος Οίκος: Συλλογική δράση, Φιλικές σχέσεις
Οι Δίδυμοι σχετίζονται με τις επαφές και όλες τις μορφές της επικοινωνίας, γραπτή,
προφορική, τηλεφωνική, ασύρματη και τις νοητικές λειτουργίες γενικότερα. Γυρνούν σαν
μύγες, είναι επικοινωνιακοί και οι… κουτσομπόληδες του ζωδιακού. Συνεχώς αναζητούν
συζητήσεις, πληροφορίες, επιστημονικές έρευνες και οτιδήποτε μπορούν να μάθουν. Η
φύση των Διδύμων είναι αδιάκριτη, ανεξάρτητη και αδέσμευτη.
Δίδυμοι

Δωδέκατος Οίκος: Μυστικά, Υποσυνείδητο, Προσφορά
Ο Καρκίνος είναι η μητέρα του ζωδιακού, φτιάχνοντας πάντα ένα σπίτι, προστατεύοντας
και παρέχοντας στους άλλους. Ένα ευαίσθητο ζώδιο που τα συναισθήματα και οι εμπειρίες
έχουν περισσότερη σημασία από την ψυχρή λογική. Κανένα άλλο ζώδιο δεν είναι τόσο
συναισθηματικό με έντονη αίσθηση της ασφάλειας και της θαλπωρής. Η ενέργεια του
Καρκίνου είναι οροθετημένη και βασίζεται στη μνήμη και την εμπειρία.
Καρκίνος
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