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ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΡΙΟΣ
Είναι μια πολύ καλή εβδομαδα για να ολοκληρώσεις σχέδια και να εκπληρώσεις όνειρα, που
κάνεις εδώ και καιρό.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα αισθηματικά σου, αν καταφέρεις να κρατήσεις το άγχος μακριά από τη σχέση σου, θα δεις
πιο θετικά τη ζωή σου και θα νιώσεις την ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου στο
σύντροφό σου. Εσύ που δεν έχεις βρει ακόμη το άλλο σου μισό, πρόσεξε με ποιούς
ανθρώπους συναναστρέφεσαι, γιατί μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος σε παρεξηγήσεις
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Η δουλειά σου θα σου δώσει την ευκαιρία να πλησιάσεις τους στόχους σου και να νιώσεις
ικανοποίηση από την επαγγελματική σου ζωή. Τα οικονομικά σου πάνε καλύτερα, αλλά πρέπει
οπωσδήποτε να μειώσεις τα περιττά έξοδα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ … Έμαθα :

Πως να μεγαλώνεις.. δεν σημαίνει μονάχα να "κλείνεις" χρόνια.. Πως η σιωπή.. είναι η
καλύτερη απάντηση όταν ακούς ανοησίες.. Πως να δουλεύεις.. δεν σημαίνει μονάχα να
κερδίζεις χρήματα..
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 6,19,77,33

ΤΑΥΡΟΣ
Η εβδομαδα αυτή είναι κατάλληλη για να υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά σου, κάνοντας
όμως τις απαραίτητες αλλαγές. Μη βιαστείς να αποφασίσεις και, αν θέλεις, συμβουλεύσου τα
δικά σου άτομα, που μπορούν να σου δώσουν και μια άλλη οπτική των ζητημάτων που σε
απασχολούν.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα αισθηματικά σου, είναι μια καλή εβδομαδα για να μιλήσεις με τον σύντροφό σου σχετικά
με όσα σε απασχολούν. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις την κατάσταση της σχέσης σου.
Αν είσαι μόνος, μη χάνεις τη θετική σου διάθεση και μην κάθεσαι με τα χέρια σταυρωμένα.
Βγες από το σπίτι σου και γνώρισε νέους ανθρώπους, που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στη δουλειά σου θα παρουσιαστούν κάποια έκτακτα ζητήματα, αλλά αν βάλεις μπροστά τη
λογική σου, θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις με επιτυχία σε ό,τι κι αν προκύψει.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …

Έμαθα :
Πως οι φίλοι.. "αποκτούνται"... δείχνοντας το πραγματικό μας πρόσωπο.. Πως οι αληθινοί και
πραγματικοί φίλοι.. βρίσκονται... πάντα κοντά μας..
Πως τα χειρότερα πράγματα.. "κρύβονται" ...μέσα σε μια καλή εμφάνιση..
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 87,63,45,32

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η ευαίσθητη πλευρά σου βγαίνει στην επιφάνεια σήμερα, και σε κάνει να απομονώνεσαι από
το περιβάλλον σου.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα αισθηματικά σου, πάνε πολύ καλά και μπορείς να μιλήσεις με τον σύντροφό σου, ειδικά για
θέματα που αφορούν στην κοινή σας ζωή. Αν η μοναξιά είναι πλέον η μοναδική σου παρέα,
κάποιο άτομο από το παρελθόν σου ίσως κάνει σήμερα δυναμική εμφάνιση, Αν αυτή η επαφή
σου χαλάει τη διάθεση, μπορείς να την αποφύγεις. Ωστόσο, καλό θα είναι να του δώσεις τη
δυνατότητα να σου εξομολογηθεί τα πιο βαθειά του συναισθήματα. Ποτέ δεν ξέρεις.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Τα επαγγελματικά σου πάνε αρκετά καλά, αλλά εσύ αισθάνεσαι κουρασμένος και αυτό σου
δημιουργεί εκνευρισμό και πίεση. Ηρέμησε και μην πιέζεις τόσο τον εαυτό σου, γιατί θα έχεις
αντίθετα αποτελέσματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …

Έμαθα :
Πως η φύση.. είναι το πιο όμορφο... δημιούργημα σε αυτή την ζωή.. Πως όταν σκέφτομαι πως
γνωρίζω τα πάντα.. ακόμη δεν γνωρίζω τίποτα.. Πως μια μοναδική ημέρα.. μπορεί να είναι...
πολύ σπουδαιότερη από πολλά χρόνια..
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 33,1,46,95

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή την εβδομαδα θα θέλεις να βελτιώσεις κάποιους τομείς της ζωής σου, αλλά δεν ξέρεις
πως. Πάντως για να βρεις τις λύσεις, θα πρέπει να εξωτερικευθείς περισσότερο και να μην
επαναπαύεσαι, αναβάλλοντας τις λύσεις στα προβλήματά σου.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα αισθηματικά σου, είναι μια καλή εβδομαδα για να ξεπεράσεις κάποια προβλήματα και να
μιλήσεις με τον σύντροφό σου για όσα σε απασχολούν. Είναι στο χέρι σου να φτιάξεις τις
καταστάσεις. Εσύ που βρίσκεσαι σε ερωτικές μοναξιές, βγες και διασκέδασε. Κάπου κοντά σου
βρίσκεται μια ενδιαφέρουσα γνωριμία.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στη δουλειά σου αρκετές νέες ιδέες θα σου ανοίξουν το δρόμο προς την υλοποίηση των
στόχων σου και θα μπορέσεις να βρεθείς πιο κοντά στην επιτυχία. Μην φοβάσαι τόσο πολύ το
ρίσκο και βάλε νέους, υψηλότερους στόχους.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …

Έμαθα :
Πως μπορείς να "συνομιλήσεις" με τα αστέρια.. Πως μπορείς να "εξομολογηθείς" στο
φεγγάρι..
Πως μπορείς να ταξιδέψεις στο άπειρο.. Πως είναι υγιές να ακούς όμορφα και καλά λόγια..
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 30,57,95,22

ΛΕΩΝ
Είναι μια πολύ καλή εβδομαδα προκειμένου να συγκεντρωθείς και να δεις με μεγαλύτερη
ωριμότητα και ρεαλισμό όλα όσα σε απασχολούν. Έχε το νου σου για κάθε ευκαιρία που θα
παρουσιαστεί και θα αφορά στα σχέδιά σου.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σε περιμένουν ευχάριστες εκπλήξεις, καθώς η σχέση σου βρίσκεται σε μια καλή μέρα κι εσύ
απολαμβάνεις την αγάπη του συντρόφου σου. Αν πάλι είσαι μόνος, άφησε τον ερωτισμό σου
ελεύθερο και θα δεις ότι οι κατακτήσεις που θα έχεις θα είναι άκρως ενδιαφέρουσες και
γοητευτικές.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στη δουλειά σου, όλα πάνε καλά και κάποιες αλλαγές θα φέρουν νέες προοπτικές. Αρκετές
προτάσεις για νέες συνεργασίες και συμφωνίες, θα δημιουργήσουν ένα πολύ θετικό κλίμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …

Έμαθα :
Πως το να είσαι ευγενικός κάνει καλό στην υγεία. .Πως είναι αναγκαίο να ονειρεύεσαι..
Πως μπορείς να είσαι "παιδί"... για όλη την ζωή.. Πως η ύπαρξη μας είναι ελεύθερη..
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 11,24,31,52

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αρκετά γεγονότα θα σπείρουν μέσα σου αμφιβολίες για διάφορες αποφάσεις που έχεις πάρει
τον τελευταίο καιρό. Καλό είναι να μην επηρεάζεσαι και να μείνεις σταθερός στις απόψεις σου.
Βρες επιχειρήματα να πείσεις τους γύρω σου για όσα σκέφτεσαι και μην υποχωρείς τόσο
εύκολα.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Θα ακούσεις παράπονα από τον σύντροφό σου, που νιώθει πως αδιαφορείς και παραμελείς τη
σχέση σου. Σκέψου αν έχεις δίκιο, πριν εκνευριστείς. Αν πάλι έχεις βαρεθεί τη μοναξιά σου,
ξαναβρές το χαμόγελό σου, για να μπορέσεις να γοητεύσεις το άτομο που θέλεις.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Τα επαγγελματικά σου πάνε αρκετά καλά, αλλά ίσως θα έπρεπε να γίνεις πιο απαιτητικός με τη
δουλειά σου αλλά και με τους συνεργάτες σου, ώστε να έχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα
οικονομικά σου βελτιώνονται, αλλά θα χρειαστεί και εδώ να πάρεις γενναίες αποφάσεις, για να
δεις τα έσοδά σου να αυξάνονται.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …

Πόσο μας έχει λείψει , ένας άνθρωπος που να λέει λίγα... να εννοεί πολλά...να κάνει
περισσότερα..
...........και να νιώθει τα πάντα
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 23,28,59,10

ΖΥΓΟΣ
Δείξε προσοχή στις κινήσεις σου και μην πελαγώνεις από τα προβλήματα που θα κληθείς να
αντιμετωπίσεις. Φρόντισε να αποφύγεις τις βιαστικές κινήσεις και αξιοποίησε τις επαφές και τις
γνωριμίες που θα κάνεις, προς όφελός σου.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αφησε μακριά από τη σχέση σου όλα σου τα προβλήματα και προσπάθησε να διατηρήσεις ένα
ήρεμο κλίμα, αποφεύγοντας τις εντάσεις και τις λογομαχίες με το ταίρι σου. Αν δεν είσαι σε
σχέση, είναι μια καλή μέρα να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου προς το άτομο που σου αρέσει,
γιατί μάλλον δεν έχει πάρει το μήνυμα που θέλεις να του δώσεις.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στη δουλειά σου, κάποιες συμφωνίες ή νέες συνεργασίες, θα σε βοηθήσουν αρκετά να
αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που έχεις. Όπως και να έχει, θα πρέπει να είσαι
συγκρατημένος, κυρίως στα οικονομικά σου, τα οποία σιγά σιγά θα τα δεις να βελτιώνονται.
Μην κάνεις κάτι, που θα δημιουργήσει νέα έξοδα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …

Καποια πραγματα δεν θελουν πολυ σκεψη... απλα παιρνεις το ρισκο και τολμας ..!!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 15,26,34,69

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Το πείσμα και η επιμονή δεν σου κάνουν και το πιο πιθανό σενάριο είναι να σε απομονώνουν
από τους γύρω σου.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα αισθηματικά σου, καλό είναι να σκέφτεσαι πριν μιλήσεις στον σύντροφό σου, γιατί
κινδυνεύεις να πεις βαριά λόγια. Αξιοποίησε τη μέρα για να τον πλησιάσεις περισσότερο,
αφήνοντας στην άκρη τα νεύρα σου. Αν πάλι σε έχει κυκλώσει η μοναξιά σου, μπορείς να
πλησιάσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει. Κάνε την κίνησή σου, χωρίς εγωισμούς.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στη δουλειά σου, θα παρουσιαστούν αρκετές ευκαιρίες και νέες συνεργασίες, που θα σε
φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου. Άκουσε τους συνεργάτες σου και μην είσαι απόλυτος,
για να πετύχεις όσα θέλεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ … Εχεις μια ευκαιρια να μιλησεις και σωπαινεις.... Στην αγκαλια σου ο εγωισμος

ταιριαζει καλυτερα τελικα...

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 26,14,54,88

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτές τις ημερες νιώθεις αρκετά καλά για όσα έχεις κατακτήσει μέχρι σήμερα, αλλά αυτή η
στάση μπορεί να γίνει παγίδα και να σε κάνει να επαναπαυθείς σε όσα έχεις καταφέρει. Μην
υποκύψεις και μην αναβάλεις τις υποχρεώσεις σου. Κινήσου χωρίς άγχος, αλλά με
δυναμικότητα.

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Συζητησε με τον άνθρωπό σου για όσα σε προβληματίζουν και μην υποκρίνεσαι πως όλα πάνε
άψογα. Εσύ που ακόμη κλείνεις ραντεβού με τη μοναξιά σου, επιδίωξε να βρεθείς με καλούς
φίλους και ασχολήσου με πράγματα που σε ευχαριστούν. Η γνωριμία που επιθυμείς, δεν θα
αργήσει.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στα επαγγελματικά σου, θα προκύψουν κάποια προβλήματα αλλά αν είσαι ψύχραιμος, είναι
σίγουρο ότι θα μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις. Ακόμα και τα οικονομικά σου είναι σε μια καλή
μέρα, ωστόσο δεν πρέπει να παρασυρθείς σε έξοδα που θα σε βγάλουν πάλι από το
πρόγραμμά σου.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ … Κανε το χαμόγελο σου να αλλάξει τον κόσμο... Αλλά μην αφήσεις τον κόσμο να

αλλάξει το χαμόγελο σου..

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 45,26,89,74

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάποια γεγονότα θα σε αναστατώσουν. Οι αποκαλύψεις και γενικά οι ειδήσεις που θα μάθεις,
μπορεί να σε στενοχωρήσουν, αλλά θα σου δώσουν και κάποιες απαντήσεις, με αποτέλεσμα να
δεις πιο ξεκάθαρα ορισμένα ζητήματα. Μην απογοητεύεσαι λοιπόν και προχώρα με θάρρος.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Θα χρειαστεί να είσαι στο πλευρό του συντρόφου σου, που σε χρειάζεται. Δείξε την αγάπη σου
και άφησε την γκρίνια. Αν πάλι έχεις βαρεθεί τη μοναξιά σου, να γνωρίζεις ότι οι πλανητικές
συνθήκες σε ευνοούν πολύ, αρκεί να είσαι ανοιχτός και έτοιμος να γνωρίσεις νέα άτομα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στη δουλειά σου, θα κάνεις κάποιες αλλαγές, που θα βοηθήσουν τα σχέδιά σου. Βάλε ένα
καλό πρόγραμμα και μην αναλάβεις νέες υποχρεώσεις, γιατί ήδη έχεις αρκετά θέματα σε
εκκρεμότητα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ …

Η διαρκής αναζήτηση της ευτυχίας είναι η κυριότερη αιτία της δυστυχίας μας!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 12,25,68,32

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είναι πιθανό να προκύψουν απρόβλεπτα προβλήματα στον επαγγελματικό σου τομέα και θα
χρειαστεί να ασχοληθείς άμεσα με την επίλυση τους. Ίσως διαπιστώσεις ακόμη ότι υπάρχουν
προβλήματα στην επικοινωνία με τους συνεργάτες ή ανωτέρους σου, γεγονός που θα σε
στεναχωρήσει.

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η εβδομαδα σου δίνει τις καλύτερες επιρροές της για να περάσεις ένα όμορφα με τον
σύντροφό σου. Μπορείς να μιλήσεις μαζί του για όλα όσα σε απασχολούν και να μοιραστείς τις
έννοιες και τις ανησυχίες σου, για την πορεία της δουλειάς σου. Εσύ που είσαι ακόμη
ελεύθερος, θα φέρει στο διάβα σου ένα φιλικό πρόσωπο από το παρελθόν, που όμως έχει
αλλάξει πολύ και θα σε γοητεύσει ιδιαίτερα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Φρόντισε να δείξεις μεγάλη προσοχή σε κάποια σχέδια που θέλεις να υλοποιήσεις στην πορεία
της δουλειάς σου, αν είσαι Υδροχόος, γιατί υπάρχουν κρυφοί εχθροί και ανταγωνιστές, που
σου βάζουν τρικλοποδιές πίσω από την πλάτη σου.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ … Η μεγαλύτερη μαγκιά δεν είναι να σε σκέφτεται και να στο λέει αλλά να σε
σκέφτεται και να το νιώθεις!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 3,56,13,69

ΙΧΘΕΙΣ
Η εβδομαδα, θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα και θα χρειαστεί να κρατήσεις την
ψυχραιμία σου, για να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε κι αν παρουσιαστεί. Καλό είναι να ανοιχτείς σε
νέες σκέψεις και απόψεις, για να βρεις κάποιες λύσεις.
ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου και δημιούργησε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, με
πρωτοβουλίες και κινήσεις που θα ευχαριστήσουν τον σύντροφό σου. Αν αυτήν την περίοδο
αναζητάς το άλλο σου μισό, ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις το άτομο
που σε ενδιαφέρει. Μη διστάζεις λοιπόν.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Στα επαγγελματικά σου, κάποιες καθυστερήσεις ή και αδιέξοδα, θα σε προβληματίσουν και θα
σε αγχώσουν, αλλά αν ακολουθήσεις το ένστικτό σου όλα θα λήξουν όπως θέλεις. Τα
οικονομικά σου, απ’ την άλλη, πηγαίνουν καλά και κάποιες θετικές συγκυρίες θα σε βγάλουν
από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεσαι.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ … Κάποιες φορές προτιμάς τη σιωπή γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν αξίζουν τα

λόγια σου....

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 66,25,34,25

