ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 – 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΡΙΟΣ
Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο
μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις στα ζητήματά σου. Χωρίς άγχος, χωρίς βιασύνη, απερίσπαστα
και χωρίς επηρεασμό από αμφίβολα άτομα. Ξεκαθαρίσματα παρελθοντικών καταστάσεων μπορείς
να τα κάνεις σήμερα. Απόφυγε οποιεσδήποτε τάσεις απομόνωσης που μπορεί να έχεις.
Προσωπικά: Λύσεις που θέλεις να δώσεις στον αισθηματικό σου τομέα, τις δίνεις με την μεγάλη
κατανόηση που έχει το ταίρι σου. Εσύ που ακόμη δεν έχεις στην ζωή σου κάποιο ταίρι, μπορείς να
κάνεις πολλά, ώστε να έρθει και η γνωριμία που περιμένεις.
Επιχειρηματικά: Θα μπορέσεις να διορθώσεις πολλές καθυστερημένες και προβληματικές
καταστάσεις που αφορούν την δουλειά σου. Στα οικονομικά σου έχεις πολλές υποχρεώσεις που
πολλές φορές σου χαλούν την διάθεση
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΜΙΑ ΥΓΙΗΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΦΙΛΟΥΣ, ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΟΥ
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 11,36,58,95

ΤΑΥΡΟΣ
Γενικά: Έχεις μπει σε περίοδο - όσο και ακόμη δεν μπορείς να το δεις - που οι θετικές αλλαγές σε
καταπλήττουν και πολλές καταστάσεις στην ζωή σου πηγαίνουν πολύ καλά. Χρειάζεται λίγο
ψυχραιμία και μην αγχώνεσαι για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Μην κινηθείς
βιαστικά και προπάντων πριν πράξεις οτιδήποτε, να το σκεφτείς αρκετά καλά.
Προσωπικά: Θα έχεις αρκετή ισορροπία και ηρεμία στην σχέση σου. Βγάλε την τρυφερότητα και
τον ρομαντισμό που έχεις, για να μπορέσεις να περάσεις πολύ όμορφα.
Επιχειρηματικά: Ο επαγγελματικός τομέας θα είναι αρκετά ισορροπημένος, αρκεί να έχεις την
υπομονή να λύσεις εκκρεμότητες που έχεις και σε προβληματίζουν ακόμη. Τα οικονομικά σου σε
προβληματίζουν αρκετά. Σημασία έχει ότι ξεκινά μια περίοδος που θα αρχίσουν να ισορροπούν.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ.
ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ …
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 3,12,59,65

ΔΙΔΥΜΟΙ
Καθόλου βιαστικές αποφάσεις, όσο και αν ο χρόνος σε πιέζει. Μπορεί αργότερα να μετανιώσεις και
το χειρότερο να μην διορθώνεται τίποτα.
Με έξυπνες και κατάλληλες κινήσεις, είναι βέβαιο ότι θα βρεις την καλύτερη λύση για τα
προβλήματα που μάλλον δεν είναι και τόσο μεγάλα όσο φαίνονται. Ξεκίνα κάποια δραστηριότητα
που θα σε χαλαρώσει και θα σε απαλλάξει από το στρες που μαζεύτηκε τόσο καιρό.
Προσωπικά: Πλησίασε περισσότερο το ταίρι σου και πες του αυτά που σε προβληματίζουν, για να
νιώσεις καλύτερα και εσύ.

Επιχειρηματικά: Στην δουλειά σου πολλά θέματα που καθυστερούσαν ή σε προβλημάτιζαν,
τώρα θα αρχίζουν να βρίσκουν τις λύσεις τους με τον καλύτερο τρόπο. Στα οικονομικά σου θα
σου παρουσιαστούν κάποια έξοδα που δεν τα περίμενες.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΕΙΣ ΣΕ ΩΡΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΗΛΙΚΙΑ !!!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 23,45,68,74

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα κινηθείς σε πολύ καλά επίπεδα. Πρέπει να βάλεις τις προτεραιότητές σου, για το τι θέλεις να
τελειώνεις πρώτα κι έτσι δεν θα αγχωθείς. Οι δυνατότητές σου είναι πολλές.
Αρχίζεις και καταλαβαίνεις πολλά άτομα από τον περίγυρό σου, τις βαθύτερες σκέψεις τους και τι
ζητάνε πραγματικά από σένα.
Προσωπικά: Αυτήν την εβδομάδα βρες τον εαυτό σου από το άγχος που έχεις και πέρασε πολύ
καλά με το ταίρι σου. Μια βραδινή έξοδος θα σου έκανε πολύ καλό.
Εσύ που δεν έχεις ταίρι, αυτή η περίοδος είναι άκρως ερωτική για να κάνεις την καλύτερη
γνωριμία.
Επιχειρηματικά: Στην δουλειά σου πρέπει να προσέχεις, γιατί θα έχεις εντάσεις αλλά και πολλά
προβλήματα που δεν τα περίμενες. Φρόντισε να προετοιμαστείς για να τα αντιμετωπίσεις. Στα
οικονομικά σου βάλε καλό προγραμματισμό και απόφυγε τα πολλά έξοδα και να ξέρεις ότι θα τα
καλύψεις όλα με τον καλύτερο τρόπο
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΣΑΚΩΝΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΑΛΕΥΕΙ ΝΑ
ΣΩΣΕΙ ΚΑΤΙ . ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ …
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 32,14,5,85

ΛΕΩΝ
Μπορεί αυτό το διάστημα να αισθάνεσαι ότι πολλά πράγματα δεν αλλάζουν, κάτι όμως
εκκολάπτεται που δεν το έχεις καταλάβει ακόμη.
Κοίτα να συμπεριφερθείς ψύχραιμα, λογικά και να μην αγχωθείς. Και πάνω από όλα αν γίνει κάτι,
σου συνιστώ να το ξανασκεφθείς πολλές φορές, πριν αρχίσεις να κάνεις κινήσεις που δεν πρέπει.
Προσωπικά: Η διάθεσή σου είναι πολύ καλή και έτσι μπορείς και δίνεις και καλό τόνο στην σχέση
σου και κάνεις το ταίρι σου να περνάει καλά μαζί σου.
Επιχειρηματικά: Στα επαγγελματικά σου πρέπει να προσέχεις σε αποφάσεις που παίρνεις ή σε
καινούργιες συνεργασίες που θέλεις να κάνεις. Τα οικονομικά σου δεν είναι στα καλύτερά τους.
Απόφυγε να κάνεις πολλά έξοδα και δες με περισσότερη σοβαρότητα τις υποχρεώσεις που έχεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ , ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 45,6,21,85

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η επικοινωνία και οι συζητήσεις θα έχουν τον κυρίαρχο λόγο. Καλύτερα να αποφύγεις καινούργια
ξεκινήματα, αν δεν έχεις τελειώσει ήδη με υπάρχοντα θέματα που σε προβληματίζουν ακόμη.
Έχεις πολλούς προβληματισμούς σε σχέση με το μέλλον, αλλά και με εκκρεμή θέματα του
παρελθόντος, που μέχρι τώρα σε κουράζουν και ανακόπτουν την πορεία σου.
Προσωπικά: Θα κάνεις κάποιες συζητήσεις με το ταίρι σου και θα κληθείς να πάρεις αποφάσεις,
που θα φέρουν την καλή πορεία της σχέσης σου.
Επιχειρηματικά: Στην δουλειά σου φρόντισε να μην φορτίζεσαι και να μην πάρεις σημαντικές
αποφάσεις που αφορούν το μέλλον. Τα οικονομικά σου σε προβληματίζουν έντονα. Κάποια νομικά
ή φορολογικά ζητήματα φρόντισε να τα τακτοποιήσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΟΣΟΥΣ ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΙ ….
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 10,26,37,56

ΖΥΓΟΣ
Θα καταφέρεις σημαντικά βήματα. σε παρελθοντικά θέματα που καθυστερούσαν και δεν έβρισκαν
λύσεις. Αν σε προβληματίζουν οικογενειακά θέματα. ευνοείσαι απόλυτα. Τώρα είναι η κατάλληλη
στιγμή να τα διεκπεραιώσεις.
Οι αλλαγές θα διαδέχονται η μία την άλλη. Πρέπει να προετοιμαστείς ψυχικά για κάθε
ενδεχόμενο. Απόφυγε να εμπλακείς σε θέματα που δεν σε αφορούν. γιατί θα σε φθείρουν ψυχικά.
Προσωπικά: Βγάλε τον ερωτισμό σου και κάνε το ταίρι σου ευτυχισμένο και θα δεις ότι όλα θα
πάνε πολύ καλά.
Επιχειρηματικά: Τα επαγγελματικά σου αρχίζουν και καλυτερεύουν. Πρέπει να προσέχεις σε
συνεργασίες που θα κάνεις και συμφωνίες που θα κλείσεις. Τα οικονομικά σου δεν είναι σε καλή
κατάσταση, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αρχίζουν και ισορροπούν.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ‘’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ‘’
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 5,55,34,35

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Με τις κινήσεις που κάνεις και με τον δυναμισμό που έχεις, πολλά πράγματα αρχίζουν και
μπαίνουν σε μια σειρά, γεγονός που σου προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση. Μπαίνεις σε μια
περίοδο που θα αρχίσεις να βλέπεις πολλά πράγματα και από την θετική τους πλευρά και δεν θα
απαισιοδοξείς. Κατάστρωσε ένα ρεαλιστικό πλάνο και όλα θα τα φέρεις εις πέρας με τον καλύτερο
τρόπο.
Προσωπικά: Θα αισθανθείς στην σχέση σου κάποια απομόνωση. Μίλησε με το ταίρι σου για να
νιώσεις καλύτερα ψυχικά.

Επιχειρηματικά: Στον επαγγελματικό τομέα καλό είναι να αποφύγεις να κάνεις αλλαγές και
προπάντων να κλείσεις σημαντικές συμφωνίες. Τα οικονομικά σου έχουν αρχίσει και ισορροπούν,
αλλά πρέπει να σταματήσεις να κάνεις άλλα έξοδα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΒΡΕΣ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ, ΝΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΕΙ
, ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΓΙΑ ΟΤΙ
ΚΑΝΕΙΣ. …… ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ !!!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 13,56,24,96

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η στασιμότητα των ημερών και κάποιες καταστάσεις που σε προβληματίζουν, θα σε κάνουν να
πάρεις ριζικές λύσεις.
Αυτό σε κάνει να κάτσεις να σκεφτείς μερικά πράγματα πιο σοβαρά και υπεύθυνα κι έτσι θα
μπορείς να αποδώσεις με τον καλύτερο τρόπο. Κοίτα να έχεις πολύ συνετό προγραμματισμό σε ότι
κάνεις και να κρατάς την ψυχραιμία σου σε κάποια θέματα που μπορεί να καθυστερούν.
Προσωπικά: Προσπάθησε να ξεχάσεις καταστάσεις που έχουν γίνει στην σχέση σου. Μπορείς να
κάνεις ένα νέο ξεκίνημα μαζί με το ταίρι σου, που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα.
Επιχειρηματικά: Η δουλειά σου είναι σε πολύ καλή πορεία. Μπορείς να μιλήσεις με συνεργάτες
σου, για να μπορέσεις να βάλεις σε δράση τα σχέδια που έχεις.
Τα οικονομικά σου θα συνεχίσουν να είναι ένα έντονο άγχος και σήμερα και θα προβληματιστείς
αρκετά και από τα πολλά έξοδα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ…… ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΒΡΕΙ ΠΟΤΕ
!!!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 11,23,56,47

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Πρέπει να καταβάλεις πολλές προσπάθειες, για να μπορέσεις να φτάσεις στους στόχους που
θέλεις. Να ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσεις μεγάλο ανταγωνισμό, για αυτό πρέπει να έχεις
προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο. Θα ασχοληθείς με θέματα που αφορούν τα οικογενειακά σου,
ενώ δεν θα σου μένει χρόνος για να προσέξεις λίγο τον εαυτό σου.
Προσωπικά: Η σχέση σου θα πάει αρκετά καλά. Μπορείς να κάνεις συζητήσεις με το ταίρι σου
για την πορεία της. Εσύ που δεν έχεις ταίρι μην κάθεσαι καθόλου.
Επιχειρηματικά: Θέλεις να καταξιωθείς στην δουλειά σου και θα σου δοθούν ευκαιρίες για να
μπορέσεις να δείξεις τι μπορείς να κάνεις. Κάποια σχέδια που έχεις για τα οικονομικά σου θα είναι
σε στασιμότητα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΖΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ
ΒΟΛΙΚΟ ΝΑ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΓΜΕΣ, ΑΠ ΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΖΟΥΜΕ ….
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 33,45,68,12

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν θα είναι πολλές. Πρέπει με σύνεση και προγραμματισμό,
να δεις τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και τι σε συμφέρει.
Περνάς πολλές δυσκολίες σε πολλούς τομείς. Κάνε τα ξεκαθαρίσματά σου και με την ευστροφία
και την δυναμικότητα που έχεις, είναι σίγουρο ότι στο τέλος θα καταφέρεις αυτό που θέλεις.
Προσωπικά: Τα αισθηματικά σου αρχίζουν και παίρνουν καλύτερη τροπή και βλέπεις πολλά
θέματα που είχες στο μυαλό σου, ότι αρχίζουν και υλοποιούνται.
Επιχειρηματικά: Στην δουλειά σου φρόντισε να συνεργαστείς για να μπορέσεις να υλοποιήσεις
τα σχέδια που έχεις βάλει από το παρελθόν. Στα οικονομικά σου τα έξοδα συνεχίζονται και εσύ
είσαι με πολύ άγχος. Τα πράγματα θα αρχίσουν να ισορροπούν και θα αυξήσεις και λίγο τα έσοδά
σου.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΕΣΥ ΘΥΣΙΑΖΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ
……………….. ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑ …………….. ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ …..
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 55,13,42,95

ΙΧΘΕΙΣ
Σε πολλές καταστάσεις που δεν έδινες λύσεις μέχρι τώρα - γιατί σε δέσμευε η στασιμότητα - θα
κάνεις επιτέλους πάρα πολλά ξεκαθαρίσματα. Πρέπει μερικά πράγματα να τα δεις με ηρεμία και να
κινηθείς ανάλογα.
Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου. Ώρα για επαφές με πολύ οικεία πρόσωπα, για ανταλλαγές
απόψεων και εκτόνωση της ψυχικής πίεσης.
Προσωπικά: Μπορείς να περάσεις πολύ καλά με το ταίρι σου, αν ξεχάσεις τις ευθύνες που
αφορούν την καθημερινότητα και βγάλεις τον ερωτισμό σου στην επιφάνεια.
Επιχειρηματικά: Στην δουλειά σου πρέπει να προσέχεις σε αποφάσεις που παίρνεις. Συμφωνίες,
συνεργασίες, αλλά και γραφειοκρατικά θέματα ευνοούνται.
Στα οικονομικά σου προσπάθησε να τακτοποιήσεις κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να έχεις με
ζητήματα νόμου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ …. ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΝΑ
ΚΟΙΤΑΣ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΟΥ !!!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 34,27,6,54

