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09:30 - 10:00: Προσέλευση/ welcome coffee

10:00 - 10:30: Άνοιγμα σεμιναρίου

Γνωριμία με τους ομιλητές.
Τι θα μάθω; Πρώτα από όλα ποιοι είμαστε εμείς πίσω από τις προβλέψεις, τα κείμενα και τα αφιερώματα του Stardome*! 
Αφού μας γνωρίσεις θα σου δώσουμε μια μικρή γεύση από όλα όσα θα μάθεις μέσα στην ημέρα… 
Τα καλύτερα στα φυλάμε για μετά!

10:30 -12.30: 1η Θεματική ενότητα

«Εγώ και αυτός; Μαζί; Εεεε, ποτέ αγάπη μου!» 
Τι θα μάθω; Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις – ειδικά στον έρωτα! Σε αυτή τη θεματική ενότητα 
θα ανακαλύψεις μαζί μας γιατί 9 στις 10 φορές που θα πεις αυτή την ατάκα την έχεις ήδη πατήσει μαζί του/της. 
Όμως εδώ θα βρεις απαντήσεις και σε άλλα βασανιστικά ερωτήματα όπως «Γιατί πάντα μπλέκω με “τέτοιους” 
χαρακτήρες;» και «Μήπως φταίω εγώ και δε μου προκύπτει μια καλή σχέση;». Με απλά λόγια: ποια είναι τα μαθήματα 
που θα πάρεις από τις σχέσεις ανάλογα με το ζώδιο σου και πως θα μπορούσες να τις κάνεις πιο λειτουργικές!

12:30 - 13:00: Διάλειμμα
Τι θα μάθω; Την αξία της ξεκούρασης μετά από δύο ώρες σεμιναρίου αστρολογίας. 
Επίσης θα μάθεις λίγο καλύτερα όσους και όσες συμμετέχουν (ελπίζουμε…).

13.00 - 15:00: 2η Θεματική ενότητα

«Γνωριζόμαστε από κάπου;» 
Τι θα μάθω; Περνάμε στο επόμενο στάδιο. Του/Της αρέσεις (ή έτσι νομίζει τέλος πάντων…) και πρέπει να γίνει η πρώτη 
επαφή. Φαντάσου το σκηνικό: Κάθεσαι αναπαυτικά σε beach bar με τη παρέα σου. Απολαμβάνεις ένα ωραίο κοκτέιλ. 
Ωραία κουβεντούλα. Χαλαρή διάθεση. Το κυματάκι σκάει στη παραλία. Οι τελευταίοι λουόμενοι μαζεύουν τις πετσέτες τους. 
Και τότε έρχεται! Σε πλησιάζει! Θέλει να σου μιλήσει; Τι θα γίνει μετά; Ποια είναι η παγίδα που πρέπει να αποφύγει 
κάθε ζώδιο; Ποια βήματα εξασφαλίζουν την επιτυχία. Η συνέχεια επί του σεμιναρίου…

15:00 - 15:30: Διάλειμμα
Τι θα μάθω; Την αξία της υπομονής! Μετά και τη 2η θεματική ενότητα το μυαλό σου θα είναι γεμάτο ερωτήσεις. 
Θα θες να συνεχίσουμε! Αλλά άνθρωποι είμαστε κι εμείς οι ομιλητές, πρέπει να πάρουμε μια ανάσα.

15:30 - 17.30: 3η Θεματική ενότητα

«SatisfaXXXtion» 
Τι θα μάθω; Η στιγμή έφτασε. Τα φώτα χαμηλώνουν (ή και όχι.. γούστα είναι αυτά..). 
Τα ρούχα απομακρύνονται (ή και όχι.. γούστα είναι αυτά..). Τι φτιάχνει κάθε ζώδιο; Τι το ξενερώνει; 
Ερωτικά κουμπιά, σημεία G αλλά και σημεία και τέρατα που πρέπει να γνωρίζεις πριν πράξεις 
σε ένα δίωρο φωτιά και λάβρα… It’s gettin’ hot in here…

17.30 - ...: Θα ακολουθήσει χαλαρό ποτάκι…
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