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Προσωπικά στοιχεία: George Clooney 

Γενικές τάσεις, Επιλογές  

Δείχνετε αρκετά ευαίσθητοι, αγαθοί στις προθέσεις σας και δεκτικοί στους άλλους, με μια 

έντονη τάση να συγχωρείτε και να κατανοείτε σχεδόν τα πάντα. Συχνά, δίνεται την 

εντύπωση ότι δεν σας απασχολεί η πρακτική πλευρά των πραγμάτων κι είστε στον κόσμο 

σας, όσον αφορά όμως στη σχέση σας θαυμάζετε και έλκεστε από άτομα που είναι 

οργανωμένα, τακτικά, λογικά και προσηλωμένα στους στόχους τους. Επίσης, θέλετε να να 

βασίζεστε πάνω τους, για να αναλάβουν όλες τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας ή να 

σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε σε προβλήματα που τυχόν συναντάτε, δείχνοντας 

κατανόηση και αποδεχόμενοι την ιδιαίτερη και λεπτεπίλεπτη φύση σας. 

Παρθένος 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 
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Προσωπικά στοιχεία: George Clooney 

Οι αρμονικές τάσεις στις σχέσεις σας  

Μπορεί να δείχνετε συγκρατημένοι αλλά οι άλλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορούν να 

βασιστούν πάνω σας για οποιαδήποτε στήριξη. Είστε αρκετά υπεύθυνοι, ίσως πιο 

οργανωμένοι απ’ ότι θα έπρεπε και πιο ψύχραιμοι αλλά πραγματικά ενδιαφέρεστε και δεν 

απογοητεύετε κανένα. Οτιδήποτε κάνετε στηρίζεται στην εμπειρία και στη λογική. Ίσως 

έχετε την εικόνα του ψυχρού ή αγέλαστου ανθρώπου αλλά αυτό δεν ισχύει γιατί είστε 

πιστοί, έμπιστοι, σταθεροί και σας αρέσουν οι σοβαρές σχέσεις. 

Σελήνη Σύνοδο με Κρόνο (ανοχή όψης: 01 53') 

 

Είστε άμεσοι στην επικοινωνία σας με τους άλλους και εκφράζετε στοιχεία της 

προσωπικότητά σας μέσα από αυτήν. Είστε συγκεντρωμένοι σ’ αυτά που θέλετε να πείτε 

και σας ενδιαφέρει να μαθαίνετε απόψεις ή σκέψεις που δεν γνωρίζετε. Όταν μιλάτε, οι 

άλλοι σας θαυμάζουν. Ο σύντροφός σας -πάνω απ’ όλα- θέλετε να σας ακούει και να 

υποστηρίζει αυτά που λέτε. 

Ήλιος Σύνοδο με Ερμή (ανοχή όψης: 05 12') 

 

Θέλετε συνεχώς να αλλάζετε και να εξελίσσεστε, ξεκινώντας από το μηδέν. Εξερευνείτε, 

αναλύετε και καταγράφετε τα πάντα γύρω σας, ώστε να είστε πανέτοιμοι για κάθε θετική ή 

αρνητική έκπληξη που μπορεί να εμφανιστεί. Δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη. Καμιά φορά 

έχετε την αίσθηση ότι έχετε ξαναζήσει ή ξαναδεί κάποιες καταστάσεις και βασίζεστε πολύ 

στο ένστικτό σας. Δεν σας αρέσουν τα ημίμετρα, τα ψέματα ή οι κούφιες υποσχέσεις γι’ 

αυτό και οι σχέσεις σας βασίζονται στην αλήθεια. Ο σύντροφός σας δεν θέλετε να είναι 

διαχυτικός και εξωστρεφή για να σας δώσει την ευκαιρία να τον ανακαλύψετε. 

Ήλιος Τρίγωνο με Πλούτωνα (ανοχή όψης: 09 59') 
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Προσωπικά στοιχεία: George Clooney 

Προκλήσεις στις σχέσεις σας  

Έχετε πάντα μια καταπιεσμένη ένταση στις κινήσεις και στις αντιδράσεις σας. Συχνά, δεν 

ξέρετε τι ακριβώς πρέπει να πράξετε. Εκεί που πρέπει δεν μιλάτε και εκεί που δεν πρέπει 

ξεσπάτε. Δυσκολεύεστε να χειριστείτε τις καταστάσεις και νιώθετε ότι πότε πατάτε το 

φρένο και πότε το γκάζι. Χρειάζεστε ένα σύντροφο που θα σας μάθει να εκφράζετε το 

θυμό σας ελεγχόμενα, ώστε να μην γκρεμίζετε μόνοι σας ό, τι προσπαθείτε να χτίσετε. 

Άρης Αντίθεση με Κρόνο (ανοχή όψης: 00 18') 

 

Είναι δύσκολο κάποιος να καταλήξει να συμφωνεί μαζί σας, αφού έχετε συχνά την τάση να 

είστε προκλητικοί, να αλλάζετε απόψεις ή να πέφτετε σε αντιφάσεις. Δεν σας λείπει η 

εξυπνάδα αλλά είστε τόσο απρόβλεπτοι που οι άλλοι σας αντιμετωπίζουν με σκεπτικότητα. 

Πολλές φορές γίνεστε προβοκάτορες γιατί σας αρέσει να ανάβετε φωτιές κι εσείς ήρεμοι να 

παρακολουθείτε τις αντιδράσεις των άλλων. Ο σύντροφός σας πρέπει να μάθει να 

ξεχωρίζει τι εννοείτε απ’ αυτά που λέτε και τι είναι για να τον πειράξετε.  

Ερμής Τετράγωνο με Ουρανό (ανοχή όψης: 00 55') 

 

Μπορεί να μην βρίσκετε τη συναισθηματική κάλυψη που ζητάτε και η ιδιοσυγκρασία σας 

σίγουρα δε βοηθά σ’ αυτό. Πρέπει να μάθετε να ελέγχετε τις συναισθηματικές εξάρσεις 

γιατί, ενώ είστε ενεργητικοί και δραστήριοι, δύσκολα θα βρείτε ανθρώπους στον περίγυρό 

σας πρόθυμους να σας βοηθήσουν. Πιστεύετε ότι οι άλλοι δεν σας συμπαθούν ιδιαίτερα. 

Μπορεί να έχετε έντονες προστριβές με τη μητέρα σας και γενικότερα με τις γυναίκες. 

Χρειάζεστε ένα σύντροφο με κατανόηση, που να αντέχει στις εντάσεις. 

Σελήνη Αντίθεση με Άρη (ανοχή όψης: 02 10') 

 

Συχνά φοβάστε ότι βρίσκεστε σε ένα παράλληλο κόσμο κι ότι όλα όσα ζείτε είναι 

κατάσταση μυαλού και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επηρεάζεστε πολύ 

από το περιβάλλον γύρω σας και γι’ αυτό έχετε τάσεις φυγής. Οι άλλοι μπορεί να σας 
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μέμφονται ότι αυτά που αναζητάτε ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας σας και δεν 

υφίστανται και να δημιουργείτε την εικόνα του αφελούς. Οι σχέσεις σας είναι θολές, μη 

ξεκάθαρες και συχνά υποκύπτετε στο συναίσθημα, χωρίς ανταπόκριση. Ο σύντροφός σας 

πρέπει να σας παρέχει μια λογική στήριξη, χωρίς να σας επαναφέρει απότομα στην 

πραγματική ζωή.  

Ήλιος Αντίθεση με Ποσειδώνα (ανοχή όψης: 05 45') 

 

 

Έχετε την εικόνα του επαναστάτη χωρίς αιτία. Σας αρέσει να είστε αυτοί που ανατρέπουν 

όλα τα δεδομένα και χαίρεστε, αν διαπιστώνετε ότι οι άλλοι ποντάρουν πάνω σας. Σας 

αρέσει να προκαλείτε και να πειραματίζεστε με τις αντιδράσεις των άλλων και να 

αμφισβητείτε τους πάντες και τα πάντα, ιδιαίτερα άτομα που έχουν κάποια εξουσία. Οι 

σχέσεις σας χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα και απότομες μεταβολές. Ο σύντροφός 

σας θέλετε να σας κεντρίζει με πρόκληση και να είναι ανεξάρτητος. 

Ήλιος Τετράγωνο με Ουρανό (ανοχή όψης: 06 08') 

 

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 Αντίθεση με Δία (ανοχή όψης: 06 25') 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: George Clooney 

Η σχέση σας με την Amal Alamuddin  

Πέρα από την όποια ερωτική σχέση, έχετε βρει κι έναν πραγματικά πνευματικό φίλο στο 

πρόσωπο της Amal. Εκείνη τείνει να νιώθει το ίδιο και μοιράζεται μαζί σας φιλοσοφικές και 

θρησκευτικές ανησυχίες. Διαπιστώνετε ότι αναδεικνύεται σε πολύτιμο σύμμαχο και 

συνεργάτη, όταν πρόκειται για ιδέες ή σημαντικά ζητήματα. Και στους δυο αρέσει η 
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συζήτηση και ίσως να ξενυχτάτε συζητώντας. Είναι πιθανόν εκείνη να σας κάνει να 

εντρυφήσετε σε νέες πνευματικές ή μεταφυσικές αντιλήψεις ή να ενδυναμώσει τα πιστεύω 

που ήδη είχατε. Ίσως κάνετε μαζί μακρινά ταξίδια. 

 Σελήνη στον Ένατο οίκο 

 

Μπορεί να μην αισθάνεστε καθόλου την ανάγκη να θυσιαστείτε για κάτι αλλά, αν κάποιος 

μπορεί να σας εμπνεύσει κάτι τέτοιο, τότε είναι η Amal. Εκείνη έχει τον τρόπο να σας 

ενθαρρύνει να αποτινάξετε από πάνω σας όλα αυτά που σας βαραίνουν και σας κρατούν 

στο παρελθόν. Κατά κάποιο τρόπο, όταν είστε μαζί της νιώθετε ότι δεν αξίζουν τον κόπο 

να ασχολείστε. Εκείνη πραγματικά σας βοηθά να ξεχωρίσετε την ήρα από το στάρι στα 

στοιχεία του χαρακτήρα σας και έχετε την αίσθηση ότι γίνεστε καλύτεροι. 

 Ήλιος στον Δωδέκατο οίκο 

 

Βρίσκετε την Amal ένα ειλικρινές και ανοιχτό άτομο και οι απόψεις που ανταλλάσσετε 

τείνουν να έχουν ανθρωπιστικές ή γενικότερες ανησυχίες. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός 

στις συζητήσεις σας και πάντα βγάζετε τον καλύτερο εαυτό σας. Συμφωνείτε σε στόχους ή 

κοινωνικοπολιτικά θέματα ή πιθανόν να είστε μέλη μια ομάδας. Υπάρχει ένα διανοητικό 

δέσιμο μεταξύ σας και η σχέση σας θα επιδρούσε πολύ θετικά σε μια κοινή ενασχόληση 

σχετική με το λόγο ή το γράψιμο. 

 Ερμής στον Ενδέκατο οίκο 

 

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

πρόσωπα. Δεν ασκεί καμία πίεση πάνω σας και αυτή της η συμπεριφορά σάς δημιουργεί 

τη διάθεση να φτιάξετε μια δική σας οικογενειακή ζωή. Με την Amal 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. 

 Δίας στον Τέταρτο οίκο 
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Υπάρχει πολύ άγχος σε αυτή τη σχέση. Η Amal χωρίς να έχει κακή πρόθεση δημιουργεί 

αρκετά εμπόδια και καθυστερήσεις σε αυτά που θέλετε να κάνετε. Είναι αρκετά δύσκολο 

να δουλεύετε μαζί. Εκείνη επιβάλλει συχνά την πειθαρχία και την υπακοή και αυτό μπορεί 

να επηρεάσει την απόδοσή σας. Επίσης, μπορεί να κατακρίνει αρκετές συνήθειές σας. Απ’ 

την άλλη, όταν πρέπει να γίνει μια δουλειά, σίγουρα μπορείτε να βασιστείτε στη βοήθεια 

της. 

 Κρόνος στον Έκτο οίκο 

 

Η Amal είναι πολύ ευθύ άτομο. Επικεντρώνεται στην ουσία μιας κατάστασης, πράγμα που 

σας κάνει ορισμένες φορές να νιώθετε ευάλωτοι και εκτεθειμένοι, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα 

σεξουαλικά θέματα. Όμως, όσο περισσότερο εξοικειώνεστε μαζί της αισθάνεστε πολύ 

ενθουσιασμένοι. Νιώθετε ότι θέλετε να ξεφορτωθείτε αρκετά απ’ αυτά που σας βαραίνουν 

και επιθυμείτε να έχετε περισσότερες στιγμές οι δυο σας. Εκείνη μπορεί να σας ωθήσει να 

ασχοληθείτε με πανέξυπνες και καινοτόμες επιχειρήσεις. 

 Ουρανός στον Όγδοο οίκο 

 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: George Clooney 

Οι αρμονικές τάσεις στην σχέση σας με την Amal Alamuddin  

Πιστεύετε ότι εκείνη έχει αρκετή κατανόηση και μπορείτε να μιλήσετε για οτιδήποτε και να 

σας καταλάβει. Έχετε καλή επικοινωνία. Η Amal αντιλαμβάνεται αμέσως πως νιώθετε μια 

συγκεκριμένη στιγμή και εκφράζει με λόγια αυτό που εσείς αισθάνεστε. Νιώθετε ότι σας 

ενθαρρύνει σε διάφορες νοητικές αναζητήσεις. 

 Σελήνη Σύνοδο με Ερμή (ανοχή όψης: 00 07') 
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Η Amal σας αγάπησε από την πρώτη στιγμή και το γνωρίζετε. Εκείνη σας αρέσει έτσι 

όπως είναι και τείνει να είναι το αντικείμενο της λατρείας σας. Είναι μια πολύ όμορφη 

σχέση. 

 Αφροδίτη Εξάγωνο με Ήλιο (ανοχή όψης: 01 09') 

 

Και οι δυο μαζί μπορείτε να απολαμβάνετε το θαυμασμό και τη συμπάθεια των άλλων, 

παρά ο καθένας σας ξεχωριστά. Η Amal υποστηρίζει τις αξίες και τις θέσεις σας, τις οποίες 

πιθανόν ανατροφοδοτείτε. Νιώθετε πάντοτε θαυμασμό και αγάπη. Θαυμάζετε αυτό που 

είναι εκείνη. 

 Αφροδίτη Τρίγωνο με Σελήνη (ανοχή όψης: 02 58') 

 

Είναι μια πολύ ικανοποιητική σχέση με πολύ δράση και καλή εναλλαγή συναισθημάτων. 

Μία σχέση που λειτουργεί σωστά και αμείβεται αρκετά. Έχετε μια υγιή αίσθηση 

συναγωνισμού, αφού και οι δύο τείνετε προς την κατάκτηση όλο και περισσότερων 

πραγμάτων. Έχετε κοινούς τρόπους αντίδρασης στα γεγονότα. Τα αθλήματα ή η άσκηση 

είναι βασικά για σας. 

 Άρης Σύνοδο με Άρη (ανοχή όψης: 03 12') 

 

Προσωπικά στοιχεία: George Clooney 

Προκλήσεις στη σχέση σας με την Amal Alamuddin  

Ποτέ δεν ξέρετε τι να περιμένετε από την Amal. Οι ανάγκες της για ποικιλία και 

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

να έχει επαναστατική συμπεριφορά κι εσείς αναλαμβάνετε να παίξετε έναν μάλλον 

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

 Ήλιος Αντίθεση με Ουρανό (ανοχή όψης: 00 44') 
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Η ασύμβατη συμπεριφορά της μπορεί να σας εκνευρίσει. Μπορεί να νιώθετε ότι εκείνη 

διαφέρει μόνο και μόνο για να διαφέρει. Ίσως ανταλλάσσετε αιχμηρές κουβέντες μεταξύ 

σας ή μπορεί να βρίσκετε μη αποδοτικό το να συζητήσετε μαζί της ορισμένα θέματα. 

 Ερμής Αντίθεση με Ουρανό (ανοχή όψης: 04 28') 

 

Προσωπικά στοιχεία: Amal Alamuddin 

Γενικές τάσεις, Επιλογές  

Είστε από τα άτομα που έχουν οράματα και που είναι αποφασισμένα να παλέψουν γι’ 

αυτά ώστε να γίνουν πραγματικότητα. Βλέπετε το δάσος κι όχι το δέντρο και μάχεστε για 

την αλήθεια και για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα για ένα καλύτερο μέλλον. Γι’ 

αυτό δίνετε την εντύπωση ότι δε σας ενδιαφέρουν οι προσωπικές σχέσεις ή η ερωτική 

αγάπη, κάτι που είναι εντελώς λάθος, μιας και γνωρίζετε ότι, όντας συναισθηματικά 

καλυμμένοι και έχοντας την αγάπη και τη ζεστασιά του συντρόφου σας, μπορείτε να 

καταφέρετε πολλά.  

Λέων στην ακμή του 7ου 

 

Θέλετε να είστε με κάποιον σύντροφο που να μπορείτε να υπερηφανεύεστε γι’ αυτόν, με 

κάποιον που έχει εκφραστική και δυναμική προσωπικότητα. Έλκεστε από εξωστρεφή και 

ζεστά άτομα για να νιώθετε ότι βρίσκεστε σε μια υγιή και καλή σχέση. Επίσης, σας έλκουν 

τα άτομα που έχουν κάτι το ηρωικό στη συμπεριφορά τους.  

Ήλιος κυβερνήτης του 7ου 

 

Στις σχέσεις σας είστε πολύ επιφυλακτικοί και συγκρατημένοι. Για σας μια σχέση δεν είναι 

κάτι εύκολο, πρόχειρο ή απερίσκεπτο. Πριν προχωρήσετε, θέλετε αρκετό χρόνο για να 

σκεφτείτε όλες τις παραμέτρους, με συνέπεια οι σχέσεις σας να είναι λίγες και 

μακρόχρονες ή να αργείτε πολύ να τις εξελίξετε. Ο σύντροφός σας θέλετε να είναι 
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σοβαρός, μετρημένος, υπεύθυνος και πρακτικός. Μπορεί να έχει κάποια εξέχουσα θέση ή 

να είναι πολύ μεγαλύτερός σας. 

Κρόνος στον 7ο οίκο 

 

Προσωπικά στοιχεία: Amal Alamuddin 

Οι αρμονικές τάσεις στις σχέσεις σας  

Είστε άτομα γεμάτα πάθος. Δεν σας αρέσουν οι μέτριες και αδιάφορες καταστάσεις και 

πάντα να κρατάτε έντονο το ενδιαφέρον των άλλων πάνω σας, έστω και με ένα βλέμμα. Η 

σχέση σας θέλετε να εξελίσσεται συνεχώς και να αλλάζετε μέσα απ’ αυτή. Είστε πιστοί και 

ειλικρινείς και απαιτείτε το ίδιο από το σύντροφό σας γιατί ξέρετε ότι διαφορετικά δεν 

μπορείτε να τον εμπιστευτείτε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για σας. Ο σύντροφός σας 

πρέπει να ταυτίζετε απόλυτα μαζί σας. 

Αφροδίτη Τρίγωνο με Πλούτωνα (ανοχή όψης: 00 31') 

 

Θέλετε να ζείτε ιδανικές καταστάσεις, γεμάτες ευτυχία, αγάπη και όνειρα. Σας αρέσει να 

βλέπετε τη θετική πλευρά των πραγμάτων γι’ αυτό και είστε καλοσυνάτοι, ευπροσήγοροι 

και γεμάτοι κατανόηση. Προσφέρετε αβίαστα αγάπη και συμπάσχετε με τα προβλήματα 

των άλλων. Η φαντασία σας, ο ρομαντισμός σας και η τάση σας να ομορφαίνετε τα πάντα 

γύρω σας κάνει τις σχέσεις σας παραμυθένιες. Ο σύντροφός σας θέλετε να έχει αγνά και 

λεπτά αισθήματα.  

Αφροδίτη Εξάγωνο με Ποσειδώνα (ανοχή όψης: 00 37') 

 

Έλκεστε από άτομα που είναι προβεβλημένα ή έχουν κάποιο κοινωνικό status. Είστε 

θερμοί, επιβλητικοί, υποστηρικτικοί και δίνετε -αλλά και παίρνετε- στοργή. Σας αρέσει να 

τραβάτε τα βλέμματα πάνω σας και να ξεχωρίζετε με τη συμπεριφορά και τους άψογους 

τρόπους σας. Οι σχέσεις σας τείνουν να έχουν μια μεγάλη αγάπη και ζεστασιά. 

Ήλιος Σύνοδο με Αφροδίτη (ανοχή όψης: 02 55') 
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Προσωπικά στοιχεία: Amal Alamuddin 

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 

κουράσει το σύντροφό σας ο οποίος θα πρέπει να είναι πολύ ψύχραιμος και να σας 

επαναφέρει σύντομα στη λογική. 

Αφροδίτη Τετράγωνο με Ουρανό (ανοχή όψης: 00 51') 

 

Συχνά βγάζετε ένταση στο λόγο σας, εκνευρίζεστε εύκολα και γίνεστε εριστικοί, ιδίως αν 

κάποιος διαφωνήσει μαζί σας ή αργήσει να καταλάβει τι εννοείτε. Είστε αρκετά έξυπνοι 

αλλά όταν θυμώσετε, μπορεί να πείτε πράγματα που δεν τα εννοείτε μόνο και μόνο για να 

πικάρετε τους άλλος. Χρειάζεστε ένα σύντροφο που να ρίχνει τους τόνους και να σας 

ηρεμεί. 

Ερμής Αντίθεση με Άρη (ανοχή όψης: 01 08') 

 

Έχετε την εικόνα του επαναστάτη χωρίς αιτία. Σας αρέσει να είστε αυτοί που ανατρέπουν 

όλα τα δεδομένα και χαίρεστε, αν διαπιστώνετε ότι οι άλλοι ποντάρουν πάνω σας. Σας 

αρέσει να προκαλείτε και να πειραματίζεστε με τις αντιδράσεις των άλλων και να 

αμφισβητείτε τους πάντες και τα πάντα, ιδιαίτερα άτομα που έχουν κάποια εξουσία. Οι 

σχέσεις σας χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα και απότομες μεταβολές. Ο σύντροφός 

σας θέλετε να σας κεντρίζει με πρόκληση και να είναι ανεξάρτητος. 

Ήλιος Τετράγωνο με Ουρανό (ανοχή όψης: 02 04') 
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Προσωπικά στοιχεία: Amal Alamuddin 

Η σχέση σας με τον George Clooney  

Εκείνος έχει μια υγιή ψυχολογική επίδραση πάνω σας. Ίσως έχετε μακρές και εκ βαθέων 

συζητήσεις και εκμυστηρεύσεις, όταν είστε οι δυο σας, αποκόπτοντας τον εαυτό σας από 

τον υπόλοιπο κόσμο για κάποιο διάστημα. Γνωρίζοντάς τον νιώθετε ότι αποδέχεστε πολύ 

περισσότερο το πώς είναι η ζωή και η εποχή που ζείτε. Εκείνος στηρίζει την τάση σας να 

συγχωρείτε, να ξεχνάτε και να υποφέρετε, προκειμένου να καλυτερεύσετε την εσωτερική 

σας ποιότητα. Όταν είστε μαζί του, γίνεστε πιο δεκτικοί, ήρεμοι και γλυκείς. 

 Σελήνη στον Δωδέκατο οίκο 

 

Με το που συναντήσατε τον George, είχε πολύ έντονη επίδραση πάνω σας. Γνωρίζοντάς 

τον, ζείτε μια πραγματική εμπειρία που τη νιώθετε μέρα με τη μέρα. Μέσα από διάφορα 

γεγονότα αισθάνεστε ότι έρχεστε πολύ κοντά. Δεν επισκιάζει ο ένας από τον άλλο αλλά 

περισσότερο αντανακλά ο ένας τις διαθέσεις τους άλλου. Είναι μια σχέση πάνω στην 

οποία μπορείτε να "χτίσετε" και σηματοδοτεί την αρχή για την απόκτηση βάσεων στη ζωή 

σας. Ο George φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη σας για οικογενειακή ζωή, ενώ θα 

μπορούσατε να ευεργετηθείτε υλικά έχοντας σχέση μαζί του. 

 Ήλιος στον Τέταρτο οίκο 

 

Μπορεί να βρεθήκατε με τον George για να συζητήσετε θέματα που αφορούν το σπίτι, την 

οικογένεια ή τις ρίζες σας. Οι ιδέες του είναι πολύ πρακτικές και εφαρμόσιμες και σας 

βοηθά να πάρετε αποφάσεις και να βρείτε λύσεις εφικτές. Εκείνος είναι σχεδόν μέλος της 

οικογένειάς σας και νιώθετε πολύ άνετα όταν βρίσκεστε μαζί. Σας θυμίζει τις αξίες μιας 

απλής ζωής, χωρίς πολλές πολυτέλειες. Μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε να 

διαχειρίζεστε τα οικονομικά και τις οικιακές υποχρεώσεις σας. 

 Ερμής στον Τέταρτο οίκο 
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Εκείνος αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη αυστηρότητα το πνεύμα αλτρουϊσμού που συχνά 

επιδεικνύετε. Οι φιλάνθρωπες πράξεις σας, το να συγχωρείτε ή να θυσιάζετε κάτι δικό σας 

για το γενικότερο καλό, μπορεί να υποτιμηθούν ή να υποβαθμιστούν από τον George. Δεν 

αντέχει την αυτολύπησή σας ούτε τη φροντίδα σας για όλον το κόσμο και είναι πραγματικά 

πολύ δύσκολο να βγάλετε τη φιλάνθρωπη ή την ευγενική σας πλευρά, όταν είστε μαζί. 

 Κρόνος στον Δωδέκατο οίκο 

 

Μπορεί να συναντηθήκατε με έναν εντελώς παράδοξο τρόπο. Έχετε την αίσθηση ότι 

εκείνος θα εξαφανιστεί τόσο σύντομα, όσο εμφανίστηκε γιατί ποτέ δεν είστε σίγουροι τι 

πρόκειται να κάνει στη συνέχεια. Ο George θα σας συστήσει σε νέους και ενδιαφέροντες 

ανθρώπους. Ο χρόνος που περνάτε μαζί είναι διασκεδαστικός γεμάτος με μια αίσθηση 

περιπέτειας και ανακαλύψεων. Η σχέση σας δεν θα είναι ποτέ βαρετή. 

 Ουρανός στον Έβδομο οίκο 

 

Ο George είναι το άτομο που θα μοιραστείτε μεγάλα οράματα και ιδέες, οι οποίες 

ενδεχομένως σε άλλους να φαίνονται ανυπόστατες. Μπορεί να απομονωθείτε οι δυο σας 

και να συζητάτε με τις ώρες για τα κοινά σας όνειρα. Εκείνος σας κάνει να εκφράζετε με 

άνεση τις απόψεις σας που αφορούν θεολογικά, φιλοσοφικά και γενικότερα πνευματικά 

θέματα, ενώ κάποιες φορές, όταν είστε μαζί του νοιώθετε ότι αποκτάτε προφητικές ή 

οραματιστικές ικανότητες. Υπάρχει ένα έντονος ρομαντισμός και στους δύο. 

 Ποσειδώνας στον Ένατο οίκο 

 

Προσωπικά στοιχεία: Amal Alamuddin 

Οι αρμονικές τάσεις στην σχέση σας με τον George Clooney  

Ο George απολαμβάνει να μιλά και να επικοινωνεί μαζί σας. Έχετε το ταλέντο να βγάζετε 

προς τα έξω τα καλύτερα στοιχεία του και κάνετε εύκολη και άνετη την έκφραση όσων έχει 
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στο μυαλό του. Εκείνος αντιλαμβάνεται την υποστήριξή σας και απολαμβάνει να σας 

εκφράζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες του, γιατί γνωρίζει ότι έχετε κατανόηση. 

 Ερμής Σύνοδο με Σελήνη (ανοχή όψης: 00 07') 

 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εκείνη σας αγαπά και σας εκτιμά και το βρίσκετε πολύ γοητευτικό, 

γιατί πιστεύετε ότι όλα αυτά τα συναισθήματα που θρέφει για σας έχουν σωστές βάσεις. 

Είναι μια πολύ ζεστή και γεμάτη αγάπη σχέση. 

 Ήλιος Εξάγωνο με Αφροδίτη (ανοχή όψης: 01 09') 

 

 

Προσωπικά στοιχεία: Amal Alamuddin 

Προκλήσεις στη σχέση σας με τον George Clooney  

Τα έντονα συναισθήματα και τα αισθηματικά δράματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής 

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

αυτό σας εκνευρίζει απίστευτα. Δεν 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 Αντίθεση με Σελήνη (ανοχή όψης: 01 02') 

 

Παρόλο που νιώθετε μια φυσική έλξη για τον George, πού και πού, έχετε μια τάση να 

τσακώνεστε για το παραμικρό. Εκείνος μπορεί να βαδίζει προς μία κατεύθυνση, ενώ εσείς 

στην εντελώς αντίθετη. Πρέπει να αναπτύξετε ένα πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης. 

 Ήλιος Τετράγωνο με Ήλιο (ανοχή όψης: 01 20') 

 

Οι προσπάθειες του George να σας επιβάλλει αυτοέλεγχο και πειθαρχία είναι τουλάχιστον 
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αναποτελεσματικές. Το να σας κόβει τον ενθουσιασμό και να σας βάζει σε συνεχή 

διαδικασία σκέψης, δεν πρόκειται να σας προσφέρει τίποτα θετικό. Καμιά φορά νιώθετε 

ευχαρίστηση στο να καταστρέφετε τον καλά οργανωμένο μικρόκοσμο του. Νιώθετε 

καταπιεσμένοι. 

 Άρης Αντίθεση με Κρόνο (ανοχή όψης: 02 54') 

 

Δεν σας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται και εκφράζεται εκείνη. Απλά δεν εκτιμάτε πολλά 

απ’ αυτά που σας λέει. Αυτό την ενοχλεί πολύ και μπορεί να επιμένει να πηγαίνει κόντρα 

στις δικές σας απόψεις και αξίες. 

 Αφροδίτη Τετράγωνο με Ερμή (ανοχή όψης: 03 37') 

 

Εκείνη τείνει να νιώθει ότι αδιαφορείτε για τα ιδανικά της και υποτιμάτε την φαντασιακή και 

δημιουργική πλευρά που διαθέτει. Συχνά, νιώθετε ότι πετάει στα σύννεφα, αυταπατάται, 

και παρασύρεται από διάφορες καταστάσεις. Σε αυτήν τη σχέση μπορεί να υπάρξει 

απιστία. 

 Ήλιος Τετράγωνο με Ποσειδώνα (ανοχή όψης: 04 26') 


