


Εισαγωγή 
Αγαπητέ/Αγαπητή Μαίρη Συνατσάκη,

 

Σε ευχαριστούμε για την αγορά της προσωπικής αναφοράς
συναστρίας Stardome* Love Match! Μετά την ανάγνωση της
αναφοράς, θα είναι στο χέρι σου να βελτιώσεις την ερωτική σου ζωή.
Δεν παίζει ρόλο αν τώρα ξεκινάς τη σχέση σου ή αν είσαι για καιρό
μαζί με το/τη σύντροφο σου. Η βαθμολογία του Stardome* Love Match
θα σου αποκαλύψει όσα χρειάζεται να μάθεις για εκείνον/η!

 

Σου ευχόμαστε η αγάπη σου να είναι πάντα τυχερή. 

Η αστρολογική ομάδα του Stardome*

 

Πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο:

Μαίρη Συνατσάκη

Ημερομηνία Γέννησης:

27/12/1984 11:05 GMT

Ζώδιο: Αιγόκερως

Ωροσκόπος: Κριός

Πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο:

Μύρωνας Στρατής

Ημερομηνία Γέννησης:

23/01/1982 04:45 GMT

Ζώδιο: Υδροχόος

Ωροσκόπος: Αιγόκερως
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Είμαστε ταιριαστό ζευγάρι; 
Πως καταφέρνουν μερικά ζευγάρια να λειτουργούν τόσο αρμονικά μαζί
και να είναι ευτυχισμένα και γιατί κάποια άλλα έχουν από τη πρώτη
στιγμή προβλήματα;
 
Η αστρολογία απαντά σε αυτό το ερώτημα τοποθετώντας τους
πλανήτες του ωροσκοπίου του ενός συντρόφου στους οίκους του
ωροσκοπίου του δεύτερου. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται από τους
αστρολόγους συναστρία και απαντά σε σημαντικά ερωτήματα των
ερωτικών σχέσεων. Και ποιο μπορεί να είναι πιο σημαντικό από το αν
ταιριάζετε ή όχι μαζί;
 
Η πλήρης αναφορά Stardome* Love Match που κρατάς στα χέρια σου
απαντά σε αυτό το ερώτημα με γρήγορο τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα
 πρωτότυπο σύστημα βαθμολόγησης της σχέση σου και με εκτεταμένη
ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη χημεία ενός
ζευγαριού. Έτσι, η σχέση σου παίρνει ένα βαθμό για κάθε σημαντικό
στοιχείο που την καθορίζει αστρολογικά: τη Συμφωνία των
Χαρακτήρων σας, το Συναίσθημα, την Επικοινωνία, την 
Αρμονία, την Σεξουαλική Χημεία, τις Προοπτικές και τη 
Σταθερότητα της, την Ανανέωση, τις Προσδοκίες και το
Ρομαντισμό ανάμεσα σας αλλά και το Πάθος της.
 
Το πιο σημαντικό όμως είναι πως για κάθε κατηγορία μπορείς να
διαβάσεις μια πλήρη ανάλυση και σε βάθος ανάλυση για την επιρροή
των κύριων πλανητικών ενεργειών που την επηρεάζουν.
 
Στο τέλος της αναφοράς Stardome* Love Match θα μάθεις και την
τελική βαθμολογία της σχέση σου! 
 
 
 
Είσαι έτοιμος/η να την ανακαλύψεις;
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Περιεχόμενα 
 
 
 1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Ο Ήλιος του/της συντρόφου σου στον 10° οίκο σου

 
 2. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ: Η Σελήνη του/της συντρόφου σου στον 9° οίκο σου

 
 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ο Ερμής του/της συντρόφου σου στον 11° οίκο σου

 
 4. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η Αφροδίτη του/της συντρόφου σου στον 10° οίκο σου

 
 5. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Ο Άρης του/της συντρόφου σου στον 6° οίκο σου

 
 6. ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Ο Δίας του/της συντρόφου σου στον 7° οίκο σου

 
 7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΜΠΟΔΙΑ: Ο Κρόνος του/της συντρόφου σου στον 6° οίκο σου

 
 8. ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΞΑΨΗ: Ο Ουρανός του/της συντρόφου σου στον 8° οίκο σου

 
 9. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ: Ο Ποσειδώνας του/της συντρόφου σου στον 9° οίκο σου

 
10. ΠΑΘΟΣ & ΖΗΛΙΑ: Ο Πλούτωνας του/της συντρόφου σου στον 7° οίκο σου

 
11. ΠΟΣΟ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ;: Η τελική βαθμολογία της σχέσης σου

 
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Χάρτης Συναστρίας

 
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακες αστρολογικών δεδομένων

 
14. SΤARDOME*: Η Πρώτη Αστρολογική Κοινότητα στην Ελλάδα
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Ο Ήλιος του/της συντρόφου σου
στον 10ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου στον οποίο βρίσκεται ο Ήλιος
του/της συντρόφου σου, συμβολίζει τη σφαίρα της ζωής
σου που θα επηρεαστεί περισσότερο σε βάθος χρόνου από
το χαρακτήρα του/της. Στο θέματα του συγκεκριμένου οίκου
ο/η σύντροφος σου έχει την ικανότητα να προσφέρει νέα
πνοή, ενέργεια και ζωτικότητα και να σε παρακινεί σε
αλλαγή συμπεριφοράς και αντιλήψεων. Μ' αυτό τον τρόπο
μπορεί να κινητοποιήσει την ενασχόληση σου με τα
ζητήματα που συνδέονται μ' αυτή τη σφαίρα εμπειρίας και
ν' αυξήσει τη δημιουργικότητα σου. Από την άλλη πλευρά, ο
οίκος που βρίσκεται ο Ήλιος του/της είναι ένα δυναμικό
σημείο επαφής ανάμεσα σας και είναι σ' αυτή τη σφαίρα
της ζωής σου που θα βιώνεις την πίεση των υψηλών
απαιτήσεων που έχει από εσένα και τη σχέση σας. Στα
ζητήματα που συνδέονται μ' αυτό τον οίκο συχνά θα
προσπαθεί να σε επηρεάσει, δείχνοντας το εγωιστικό
του/της πρόσωπο.
 
 Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες εισαγωγές. Αυτή είναι μια σχέση με

προκλήσεις, αλλά και τεράστια
δυναμική, που δημιουργεί πολύ
γρήγορα υψηλές προσδοκίες. Με
τον Ήλιο του/της συντρόφου σου
στον 10ο οίκο του ωροσκοπίου
σου, η αλληλεπίδραση που
αναπτύσσεται ανάμεσα σας μπορεί
με την ίδια ευκολία να οδηγήσει σε
μια σταθερή σχέση με προοπτικές
επισημοποίησης ή στην ταχύτατη
φθορά. Ο δρόμος που τελικά θα
ακολουθήσει εξαρτάται κυρίως
από εσένα...
 
Από τη μια πλευρά, γρήγορα θα
αντιληφθείς πως η σχέση μαζί
του/της ενισχύει σε τρομερό
βαθμό την αυτοπεποίθηση σου
καθώς ο/η σύντροφος σου
διαθέτει τη δυναμική να σε
στηρίξει ρεαλιστικά και να σταθεί
δίπλα σου στις προσπάθειες να

πετύχεις τους προσωπικούς σου στόχους (ιδιαίτερα αν αυτοί
συνδέονται με την επαγγελματική σου εξέλιξη, τις φιλοδοξίες και την
κοινωνική σου ταυτότητα). Με άλλα λόγια, συγκεντρώνει πολλά από τα
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χαρακτηριστικά που θεωρείς απαραίτητα για να συμπορευθείς μαζί
του/της για μεγάλο χρονικό διάστημα (ναι, και με μια επίσημη
δέσμευση ή ένα γάμο).
 
Ας δούμε τώρα όμως και την άλλη όψη του νομίσματος. Ίσως το
μεγαλύτερο πρόβλημα σ’ αυτή τη σχέση είναι πως μαίνεται συνεχώς
μια μάχη επιβολής και εξουσίας. Με την ίδια ευκολία που μπορεί να σε
στηρίζει σε τομείς και θέματα που έχετε κοινή στάση και παρόμοιες
απόψεις, άλλο τόσο ενδέχεται να σε αντιμάχεται και να μπαίνει εμπόδιο
στο δρόμο σου, αν θέτεις στόχους ή έχεις επιθυμίες που αντιβαίνουν
τις πάγιες απόψεις και αντιλήψεις του/της. Σε πολλές περιπτώσεις θα
αισθάνεσαι πως λειτουργεί σαν να είναι γονιός σου και επιχειρεί,
άμεσα ή έμμεσα, να σου επιβάλλει περιορισμούς, ασκώντας σου
κριτική με τις συνεχείς παρατηρήσεις του/της για κάθε πράξη σου, ή
με την επιθυμία να έχει τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις σου και την
πιεστική απαίτηση να εγκρίνει πρώτα αυτός/ή όλα τα μελλοντικά σου
σχέδια.
 
Για να γίνει η σχέση αυτή λειτουργική, πρέπει να γίνει κατανοητό και
στους δύο πως δεν είναι ανάγκη να επιβληθεί ο ένας στον/την άλλο/η ή
να υιοθετείτε τις ίδιες απόψεις, πεποιθήσεις ή συμπεριφορές. Από τη
στιγμή μάλιστα που η σχέση αυτή δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο
για να τονώνεται και να ανανεώνεται από τον αμοιβαίο σεβασμό και την
εκτίμηση που από την πρώτη στιγμή είχατε ο ένας για τον/την άλλο/η.
Αυτό άλλωστε πρέπει να σας έφερε εξ αρχής κοντά: ότι ο ένας
θαύμαζε τον άλλο για τη δυναμική που εξέπεμπε. Είναι κρίμα αυτό το
σπάνιο δώρο να χαθεί μέσα σε εγωιστικές διαμάχες και εντάσεις. 
 
Αυτό που χρειάζεται συνεπώς αυτή η σχέση για να αναπτυχθεί και να
ανθίσει είναι χρόνο (επομένως μακριά από παρορμητικές αποφάσεις)
και επιμονή στην επίλυση των διαφορών και των εντάσεων με
συζητήσεις και όχι τελεσίγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα
εξακολουθήσει μια μάχη εγωισμού θα έχει τελικά δύο ηττημένους και
κανένα/καμία νικητή/νικήτρια.
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Η Σελήνη του/της συντρόφου σου
στον 9ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου που συναντάς τη Σελήνη
του/της συντρόφου σου συμβολίζει τη σφαίρα της ζωής σου
που θα επηρεαστεί περισσότερο από τις συναισθηματικές
ανάγκες και τις ανασφάλειες του/της. Γι' αυτό το λόγο, τα
θέματα που συνδέονται με το συγκεκριμένο οίκο ενδέχεται
να μεταβάλλονται συνεχώς και δίνουν άφθονες αφορμές για
συναισθηματικές κρίσεις. Συνεπώς, αυτή είναι η σφαίρα της
ζωής σου που θα επωφεληθεί περισσότερο από την
συναισθηματική του/της υποστήριξη, αλλά και η πρώτη που
θα τίθεται σε κίνδυνο όταν ο/η σύντροφος σου θα περνά μια
κρίση και θα επιζητά (ή θα απαιτεί) τη δική σου υποστήριξη.
 
 Όταν η Σελήνη του/της συντρόφου σου καταλαμβάνει τον 9ο οίκο του

ωροσκοπίου σου, τον/την
χαρακτηρίζει ένα ζωηρό
ενδιαφέρον να γνωρίσει σε βάθος
και να επηρεαστεί από τον τρόπο
σκέψης σου, τις ηθικές αξίες που
σε καθοδηγούν αλλά και τους
στόχους ζωής που σε καθορίζουν.
Με άλλα λόγια, το συναισθηματικό
του/της ενδιαφέρον χρωματίζεται
από την επιθυμία να σε γνωρίσει
σε βάθος σαν προσωπικότητα και
γι’ αυτό ελκύεται, όχι μόνο από το
πνεύμα σου αλλά και από τον
τρόπο που βλέπεις συνολικά τη
ζωή. Να λοιπόν ένας/μια
σύντροφος που δεν θα σταθεί 
μόνο στο φαίνεσθε αλλά έχει
ανάγκη να αποκτήσει ειλικρινή και
δραστήρια επικοινωνία μαζί σου
και να αντλήσει γνώσεις από τις
εμπειρίες της ζωής σου. Ναι,
μερικές φορές θα αποκτά εμμονές

με το παρελθόν σου. Ναι, συχνά θα επανέρχεται στα ίδια βιώματα και
τις ίδιες αναμνήσεις που του/της έχεις αναλύσει δεκάδες φορές. Όμως
δεν θα το κάνει για να σε φέρει σε δύσκολη θέση αλλά γιατί
γοητεύεται από τις εμπειρίες που σε έχουν διαμορφώσει στο
χαρακτήρα που βλέπει σήμερα. Πιθανόν μάλιστα να έχει κοινά βιώματα
με τα δικά σου και θα τα αναφέρει συνεχώς, σαν επιβεβαίωση πως η
σχέση σας στηρίζεται πάνω σ’ αυτά.
 
Σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο τώρα, για να τροφοδοτείται συνεχώς με
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συναισθηματική ενέργεια αυτή η σχέση, πρέπει να στηριχτεί πάνω στις
κοινές δραστηριότητες και εμπειρίες. Υπό αυτό το πρίσμα καλείσαι εσύ
να έχεις τον πρωτεύοντα ρόλο στη σχέση, να θέτεις στόχους και για
τους δύο σας, να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες για την ψυχαγωγία σας
ή/και τα ταξίδια σας (και ναι, όσα περισσότερα από αυτά, τόσο θα
δυναμώνει η σχέση σας). Αν τα καταφέρεις θα έχεις απέναντι σου
ένα/μια ευτυχισμένο/η σύντροφο, που θα είναι έτοιμος/η να φτάσει
μαζί σου ως την άκρη της Γης. Ναι, κυριολεκτικά. Όχι, δεν είναι
υπερβολή.
 
Βέβαια, ακριβώς αυτή η συνεχής ανάγκη για έξαψη και περιπέτεια
είναι, εκτός από τη μεγάλη δύναμη και το πιο ευαίσθητο σημείο που
σχετίζεται μ’ αυτή τη θέση. Αν αυτό που έχεις ανάγκη δεν είναι μια
σχέση που απλά σε βοηθά να ξεφεύγεις από τις δυσκολίες της
πραγματικής ζωής, αλλά μια σχέση που θα είναι λειτουργική και
σταθερή μέσα στην ρουτίνα σου, τότε θα δυσκολευτείς αρκετά να το
πετύχεις μ’ αυτόν/η τον/την σύντροφο, εκτός κι αν υπάρχουν άλλα
στοιχεία της συναστρίας σας που εξισορροπούν την συνεχή ροπή
προς δράση και έξαψη. Αλλιώς σε βάθος χρόνου, μέσα στη
καθημερινότητα των προβλημάτων και των υποχρεώσεων, η λαχτάρα
για έξαψη γίνεται ένταση, νευρικότητα και πνίξιμο. Οι ισορροπίες είναι
εύθραυστες, ειδικά αν έχεις απέναντι σου κάποιον/α που είναι
παρορμητικός/η στις αποφάσεις του/της. Αν όμως έχεις να κάνεις με
έναν/μια σύντροφο που είναι πιο συγκαταβατικός/ή και δείχνει
κατανόηση, σίγουρα η εξέλιξη θα είναι πιο ευνοϊκή.
 
Συμπερασματικά, μέσα από τη συμπεριφορά και την συναισθηματική
αλληλεπίδραση μαζί του/της θα καταφέρεις όχι μόνο να ανανεώσεις το
ενδιαφέρον σου και την πίστη σου στη ζωή. Από την άλλη πλευρά, η
υπεραισιοδοξία και οι υψηλές προσδοκίες είναι ο μεγάλος εχθρός σ’
αυτή την σχέση που χρειάζεται συνεχώς ανανέωση και πολλά
ερεθίσματα και κοινές εμπειρίες ώστε το συναίσθημα να βρίσκει
ανεμπόδιστα δρόμους έκφρασης ανάμεσα σας.
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Ο Ερμής του/της συντρόφου σου
στον 11ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου που βρίσκεται ο Ερμής
του/της συντρόφου σου συμβολίζει τη σφαίρα της ζωής και
τις εμπειρίες που θα τροφοδοτούν τη σχέση σας με
ερεθίσματα για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Η
στάση του/της συντρόφου σου στο συγκεκριμένο τομέα της
ζωής σου θα σε βάζει σε διαδικασίες σκέψης και ανάλυσης
της συμπεριφοράς σου και θα σε ωθεί να αλλάξεις τρόπο
αντίληψης. Επίσης σ' αυτή τη σφαίρα ο/η σύντροφος σου θα
παρουσιάζει μεγάλη προσαρμοστικότητα και
εφευρετικότητα. Ταυτόχρονα όμως θα είναι και η σφαίρα
της ζωής που θα παρουσιάζει την πιο αποστασιοποιημένη
στάση και στην οποία θα αποφεύγει να πάρει προσωπική
θέση όταν προκύπτουν προβλήματα ή εντάσεις.
 
 Με τον Ερμή του/της συντρόφου σου να βρίσκεται στον 11ο οίκο του

ωροσκοπίου σου, δύο από τα
χαρακτηριστικά που σε γοητεύουν
στον χαρακτήρα του/της από τις
πρώτες στιγμές είναι η ικανότητα
του/της να συζητά μαζί σου για μια
πληθώρα θεμάτων και το εύρος
των γνώσεων του/της για ζητήματα
και τομείς της ζωής που σε
αφορούσαν πάντα, αλλά δεν είχες
καταφέρει να καλλιεργήσεις ποτέ.
Επιπλέον ο/η σύντροφος σου είναι
σε θέση να κατανοεί τις απόψεις
σου και τους μελλοντικούς σου
στόχους και συνήθως έχει μια
θετική επιρροή στην κατάστρωση
των σχεδίων σου, καταθέτοντας
γόνιμους προβληματισμούς και
πρωτότυπες απόψεις απέναντι στα
επιχειρήματα σου.
 
Ίσως το χαρακτηριστικό που
καθιστά την επικοινωνία ανάμεσα

σας τόσο ριζοσπαστική και βαθιά αναζωογονητική είναι η ωμή
ειλικρίνεια. Η κριτική ή/και ορισμένες από τις απόψεις του/της συχνά
θα είναι σκληρές και θα στερούνται τακτ κι ευαισθησίας, όμως πάντα
θα είναι ουσιαστικές και δεν θα έχουν σκοπό να σε μειώσουν. Σε ότι
αφορά την επικοινωνία σας συνεπώς, δεν θα σε προσεγγίζει με
επιείκεια μόνο και μόνο επειδή βρίσκεστε σε σχέση, αλλά, αντίθετα, θα
σε αντιμετωπίζει σαν ίσο/η του/της. Για εκείνον/η, στις περισσότερες
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περιπτώσεις, αγάπη δεν σημαίνει υποχώρηση, αλλά ισότητα και
σεβασμός.
 
Προβλήματα στην επικοινωνία θα προκύπτουν όταν οι απόψεις του/της
αρχίζουν να λαμβάνουν μορφή υποδείξεων ή εντολών με αποδέκτη
εσένα. Αυτή η συμπεριφορά είναι συνήθως ένδειξη πως δεν
συμπεριφέρεσαι με την δυναμική που αναμένει από εσένα και έτσι
θεωρεί πως πρέπει να σε αφυπνίσει με αυτή την προσέγγιση στην
επικοινωνία σας. Οι εντάσεις που θα ξεσπάσουν σ’ αυτές τις
περιπτώσεις μπορεί να προσλάβουν μεγάλες διαστάσεις, ειδικά αν
είστε και οι δύο εξίσου ισχυρογνώμονες.
 
Τελικά το ζητούμενο με αυτή τη θέση είναι να κοινωνήσεις στον/στην
σύντροφο σου πως οι απόψεις και οι συμβουλές του/της είναι
πραγματικά λειτουργικές όταν σου επιτρέπει να τις αξιολογήσεις και
να τις κρίνεις μέσα από το δικό σου πρίσμα ιδεών και απόψεων. Αν το
πετύχεις αυτό, τότε θα έχεις δίπλα σου ένα/μια σύντροφο που σε κάνει
να αισθάνεσαι πως επιτέλους βρήκες την κατανόηση που πάντα
αναζητούσες μέσα σε μια σχέση.
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Η Αφροδίτη του/της συντρόφου
σου στον 10ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου στον οποίο βρίσκεται η
Αφροδίτη του/της συντρόφου συμβολίζει τη σφαίρα της
ζωής σου που μπορείς να αποκομίσεις τα μεγαλύτερα
οφέλη (ψυχολογικά και υλικά) μέσα από αυτή τη σχέση. Εδώ
μπορείς, με την υποστήριξη του/της, να επιτύχεις τη
μέγιστη δυνατή αρμονία, απόλαυση και ευτυχία. Η
προσωπική του/της στάση στα θέματα αυτού του οίκου θα
αποτελεί και ένα από τα βασικά συστατικά της ερωτικής
γοητείας που σου ασκεί. Από την άλλη πλευρά, στα θέματα
που απασχολούν το συγκεκριμένο οίκο, ο/η σύντροφος σου
θα απαιτεί ισονομία και σπάνια θα σου προσφέρει
υποστήριξη και τρυφερότητα χωρίς ανταλλάγματα. Τέλος,
συχνά η επιτυχία σου σ' αυτή τη σφαίρα θα προξενήσει
αισθήματα ζήλιας από μέρους του/της.
 
 Με την Αφροδίτη του/της συντρόφου σου να βρίσκεται στην πλέον

περίοπτη θέση του ωροσκοπίου
σου, δηλαδή στον 10ο οίκο σου,
δύο είναι τα σενάρια που μπορεί
να λάβουν χώρα. Το πρώτο
εξαιρετικό. Το δεύτερο
προβληματικό. Ας τα γνωρίσουμε.
 
Το εξαιρετικό σενάριο: ο/η
σύντροφος σου προσφέρει
σημαντική ψυχολογική βοήθεια και
ρεαλιστική υποστήριξη στην
προσπάθεια σου να εκπληρώσεις
τους κοινωνικούς και
επαγγελματικούς σου στόχους.
Πιθανόν θα σε ενθαρρύνει να
κυνηγάς τα όνειρα σου με
μεγαλύτερο πάθος και
μεθοδικότητα, καθώς εκτιμά την
αξία που έχει η επιτυχία και η
επιβεβαίωση σ’ αυτή τη σφαίρα
της ζωής. Και γιατί να μπει σε όλη
αυτή τη διαδικασία; Γιατί έχει την

ωριμότητα να αντιληφθεί πως αν αισθάνεσαι επιτυχημένος/η, αυτή η
δύναμη που νιώθεις θα επιστρέψει σε εκείνον/η με τη μορφή
τρυφερότητας, ειλικρινούς ενδιαφέροντος και αγάπης. Επιπλέον, αυτή
η στάση του/της εκπηγάζει από το γεγονός πως, πολύ γρήγορα
διαμορφώνει μια εξαιρετική γνώμη για την προσωπικότητα σου και σε
θαυμάζει για πολλά από τα ταλέντα σου. Γι’ αυτό δεν επιθυμεί να σε
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δει να προβληματίζεσαι ή να θλίβεσαι εξαιτίας μιας πιθανής αποτυχίας.
Σε αρκετές περιπτώσεις η βοήθεια του/της επεκτείνεται και στην
παροχή οικονομικής υποστήριξης κατά διαστήματα προκειμένου να
παραμένεις απερίσπαστος/η στους στόχους σου.
 
Το προβληματικό σενάριο: ζήλια ή ακόμη και φθόνος που σταδιακά
γιγαντώνονται επικρατούν στη σχέση κάθε φορά που επιτυγχάνεις την
εκπλήρωση ενός στόχου στην επαγγελματική σου ζωή (ειδικά αν η
επαγγελματική πορεία του/της συντρόφου σου παραμένει στάσιμη ή
ακολουθεί την αντίθετη πορεία). Ίσως, αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι
σου ή νιώθει ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις
βλέψεις σου. Αυτή η αίσθηση κατωτερότητας μπορεί να δηλητηριάσει
τα συναισθήματα του/της για εσένα και να μεταμορφωθούν σταδιακά
σε ζήλια, καυγάδες, ένταση και μοιραία φθόνο. Σ’ αυτή την περίπτωση,
είναι απολύτως απαραίτητο να τον/την βοηθήσεις να καταλάβει πως η
επαγγελματική πορεία που ακολουθείτε είναι ανεξάρτητη από την
συναισθηματική πραγματικότητα της σχέσης σας. Αν σε ακούσει και
πειστεί, μπορεί και να σημάνει την σωτηρία της σχέσης σας. Αν όχι,
τότε η φθορά θα συνεχιστεί μέχρι κάποια στιγμή να εξαντληθεί η
υπομονή σου.
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Ο Άρης του/της συντρόφου σου
στον 6ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου που βρίσκεται ο Άρης του/της
συντρόφου σου είναι εκείνη η περιοχή του ωροσκοπίου σου
που αποκαλύπτει με ποιους τρόπους και πόσο σε επηρεάζει
η σεξουαλική ταυτότητα του/της συντρόφου σου. Εδώ θα
ανακαλύψεις αν το σεξ μαζί του είναι περισσότερο σωματικό
ή συναισθηματικό και κατά πόσο θα συνεχίσει να σε εξάπτει
σε βάθος χρόνου. Όμως η θέση του Άρη είναι σημαντική και
για ακόμη ένα λόγο: είναι κατεξοχήν η σφαίρα της ζωής σου
που εκείνος/η σου παρέχει κίνητρα και σε πιέζει να γίνεσαι
πιο μαχητικός/ή και καλύτερος/η. Όμως συχνά ο τρόπος που
επιτυγχάνεται αυτή η εξέλιξη συνδέεται με εντάσεις,
διενέξεις και διαμάχες. Γι' αυτό το λόγο, ο παρών οίκος του
ωροσκοπίου σου αποτελεί μια ενεργή εστία μαχών,
καταστροφικών τάσεων και οργής, που όταν διοχετεύονται
στη σχέση ανεξέλεγκτα, μπορούν να δημιουργήσουν
σημαντικά προβλήματα.
 
Με τον Άρη του/της συντρόφου σου να βρίσκεται στον 6ο οίκο του

ωροσκοπίου σου, το σεξ ανάμεσα
σας γίνεται μια πολύ σοβαρή
υπόθεση. Ίσως μάλιστα να το
παίρνετε πολύ περισσότερο στα
σοβαρά από όσο θα έπρεπε και
τελικά να στερείτε στον εαυτό σας
κάτι από την απόλαυση που θα
μπορούσε να σας προσφέρει. Αυτό
συμβαίνει γιατί ο/η σύντροφος
σου, με το δυναμισμό και την
ένταση που έχει σε ζητήματα που
αφορούν την καθημερινή
επαγγελματική του/της ζωή, σου
δημιουργεί από την πρώτη στιγμή
υψηλές προσδοκίες για την
σεξουαλική σας χημεία. Μαζί
του/της δεν αποζητάς τίποτα
περισσότερο από μια πλήρη ένωση
ψυχής και σώματος και μια
σεξουαλική εμπειρία που θα
καθαρίζει το μυαλό και το σώμα
σου από την ένταση της ρουτίνας.

Μήπως όμως ξεχνάς ότι και ο/η σύντροφος σου είναι ένας άνθρωπος
που κουβαλάει εντάσεις και προβλήματα και δεν μπορεί πάντα να
εκπληρώνει τις υψηλές σου προσδοκίες; Ναι, αυτή είναι συχνά η
αλήθεια και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει σε βάθος χρόνο πολύ
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νευρικότητα ανάμεσα σας στο θέμα του σεξ και εσύ αισθάνεσαι ότι δεν
λαμβάνεις την πλήρη σεξουαλική ικανοποίηση που θα ήθελες. Και
προφανώς για να λυθεί αυτό το ζήτημα θα πρέπει πρώτα από όλα να
εκφράζεις λιγότερες απαιτήσεις και ίσως λιγότερο πιεστικά. Και θα
δεις ότι όσο εσύ χαλαρώνεις τις απαιτήσεις σου, τόσο θα βελτιώνεται
η σεξουαλική χημεία ανάμεσα σας…
 
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα που εγείρονται μ’ αυτή τη σχέση,
υπάρχουν στοιχεία της συμπεριφοράς του/της (όπως ο τρόπος που
εκφράζει απαιτήσεις ή οι στόχοι που καταδιώκει στην επαγγελματική
ζωή του/της) που σου προξενούν ενστικτωδώς άγχος και νευρικότητα.
Παράλληλα ενδέχεται συχνά να εμφανίζεται πολύ αγχώδης και
νευρικός/η στην προσπάθεια οργάνωσης της ρουτίνας του/της και
προσαρμογής στην κοινή καθημερινότητα σας. Μάλιστα αν η σχέση
προχωρήσει σε συμβίωση ή γάμο, τότε συχνές θα είναι οι διαμάχες με
αφορμή την οργάνωση του ημερήσιου προγράμματος σας και του
καταμερισμού των υποχρεώσεων σας.
 
Για να καταφέρεις να διαχειριστείς αυτές τις διαμάχες, χρήσιμο θα
ήταν να μην ξεχνάς ποτέ πως μαίνεται ανάμεσα σας κάθε στιγμή μια
μάχη προτεραιοτήτων. Η καθημερινή ρουτίνα που έχεις ανάγκη ώστε
να διατηρείς την ψυχική και σωματική σου υγεία έρχεται σε σύγκρουση
με τους στόχους και τις επιθυμίες του/της συντρόφου σου. Έτσι μέσα
στη καθημερινότητα σας οι διαμάχες που ξεσπούν για ασήμαντα
ζητήματα όπως: πόσο χρόνο αφιερώνεις στην καριέρα σου, ποιες
δουλειές θα κάνει ο καθένας, ποιος θα πηγαίνει για ψώνια και θα
ασχολείται με την καθημερινή καθαριότητα του σπιτιού… Όλα αυτά τα
μικρά  και τετριμμένα συσσωρεύονται και φθείρουν τη σχέση.
 
Έτσι προβλήματα που φαίνονται ασήμαντα εκ πρώτης όψεως, επειδή
επαναλαμβάνονται συνεχώς μέσα στη καθημερινότητα σας,
καταλήγουν να μεταμορφωθούν από απλός πονοκέφαλος σε μόνιμη
ημικρανία για τη σχέση. Σε μικρό χρονικό διάστημα, αν δεν τεθούν
έγκαιρα τα όρια, θα καταλήξετε να διαγωνίζεστε στην ωμή κριτική και
τις αιχμηρές δηλώσεις, δηλητηριάζοντας τα ίδια συναισθήματα που
υποτίθεται ότι σας έφεραν κοντά.
 
Μ’ αυτή τη θέση χρειάζεται από την πρώτη στιγμή να καλλιεργηθεί
μέσα στο ζευγάρι ειλικρινής και συστηματική επικοινωνία. Από τις
πρώτες ενδείξεις που θα έχεις από τον/την σύντροφο σου, ότι δεν
εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείς μια εργασία ή διαφωνεί με τις
προτεραιότητες σου, θα πρέπει να του/της εξηγήσεις τον τρόπο
σκέψης σου και να ακούσεις και τον δικό του/της. Πολύ σημαντικό σε
περίπτωση συμβίωσης είναι να εναλλάσσονται ανάμεσα σας οι κοινές
υποχρεώσεις, ώστε να μαθαίνετε ο ένας από τον/την άλλο/η. Αν το
πετύχετε αυτό, τότε θα ακονίσεις τις δεξιότητες σου και θα έχεις κάνει
ένα αποφασιστικό βήμα να καταλάβεις και τις δικές σου ιδιαιτερότητες
και του/της συντρόφου σου. Αν όχι, τότε πολύ σύντομα θα αρχίσουν να
εκτοξεύονται αντικείμενα εκατέρωθεν και η σχέση θα γονατίσει υπό το
βάρος μιας μόνιμης έντασης.
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Ο Δίας του/της συντρόφου σου
στον 7ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου στον οποίο βρίσκεται ο Δίας
του/της συντρόφου σου συμβολίζει τη σφαίρα εμπειρίας
που θα παρατηρείς άμεσα τα αποτελέσματα του
ενθουσιασμού, της αισιοδοξίας και της φιλοσοφίας ζωής
του/της συντρόφου σου. Στα ζητήματα αυτού του οίκου θα
επωφεληθείς περισσότερο από την ευτυχία και την χαρά
της σχέσης και από αυτά θ' αντλείς ενέργεια για να
ξεπερνάς τις δυσκολίες της καθημερινότητας σου.
Παράλληλα θα είναι η σφαίρα της ζωής σου που θα γνωρίσει
τη μεγαλύτερη ευημερία και επέκταση εξαιτίας αυτής της
σχέσης και που θα σου παρέχει κάθε στιγμή μια αίσθηση
νοήματος και αισιοδοξίας. Από την άλλη πλευρά, εδώ είναι
που θα έχεις την τάση να παρασύρεσαι από τις υψηλές
προσδοκίες και τα όνειρα του/της συντρόφου σου και θα
υπερεκτιμάς τις αντικειμενικές σου δυνατότητες σ' αυτή.
Έτσι δεν αποκλείεται να βιώσεις και ορισμένες
απογοητεύσεις σ' αυτό τον τομέα της ζωής σου εξαιτίας
του/της.
 
 Ο 7ος οίκος του ωροσκοπίου σου είναι από τους σημαντικότερους

δείκτες της συμπεριφοράς σου σε
μια σχέση και των γεγονότων ή
συναισθημάτων που βιώνεις όταν
βρίσκεσαι σε μια. Έτσι, όταν ο
Δίας του/της συντρόφου σου
βρίσκεται σ’ αυτό τον οίκο του
ωροσκοπίου σου θεωρείται σε μια
από τις παραδοσιακά καλύτερες
θέσεις του σε συναστρία και
παρέχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας
στη σχέση, κάθε φορά που
εμφανίζονται εντάσεις και
προβλήματα.
 
Αυτή η θέση δηλώνει αρχικά την
έμφυτη ικανότητα σου να
συνεργάζεσαι και να
συμπορεύεσαι μαζί του/της χωρίς
προστριβές και δυσκολίες.
Αυτόματα παίρνεις το μέρος
του/της όταν ξέρεις πως έχει δίκιο
(με άλλα λόγια δεν γίνεσαι

αντιδραστικός/ή μαζί του/της χωρίς λόγο) και κανένας συμβιβασμός
μαζί του/της δεν φαντάζει ακατόρθωτος για εσένα. Και πώς να συμβεί
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το αντίθετο, από τη στιγμή που η σχέση μαζί του/της, στο μεγαλύτερο
διάστημα της, είναι ευχάριστη και γεμάτη γνώσεις και μαθήματα για
εσένα; Απολαμβάνεις να επικοινωνείς μαζί του/της, οι κοινές σας
δραστηριότητες σε γεμίζουν και εκφράζουν κομμάτια του εαυτού σου
που βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση, έρχεσαι σε επαφή με
νέους κύκλους ανθρώπων, εξερευνάς μαζί του/της νέες δυνατότητες
και επιλογές ζωής, είτε μέσα από τις γνώσεις που σου μεταδίδει, είτε
από τις κοινές σας εμπειρίες. Με άλλα λόγια αυτή είναι μια σχέση με
προοπτική να εξελιχθεί  και να απαντήσει σε όλες τις προκλήσεις, σε
σημείο που σε ωθεί να αναθεωρήσεις πλήρως όλα τα κλισέ που
λέγονται (ή πίστευες) για τον έρωτα.
 
Από την άλλη πλευρά, κι αυτή η θέση έχει παγίδες που πρέπει να
προσέξεις. Η πιο επικίνδυνη απ’ όλες είναι η ευκολία με την οποία
φτάνεις να αποθεώνεις τον/την σύντροφο σου. Όπως προαναφέρθηκε,
από την πρώτη στιγμή σε ενθουσιάζουν οι γνώσεις, οι εμπειρίες και η
συνολική φιλοσοφία ζωής του/της κι αυτός ο ενθουσιασμός ίσως σε
ωθεί να τον/την υπερεκτιμάς ή, ακόμη χειρότερα, να αγνοήσεις τις
πτυχές του χαρακτήρα του/της που δεν σου ταιριάζουν, σε
εκνευρίζουν ή σε πληγώνουν. Αν ξεκινήσεις με τόσο υψηλές
προσδοκίες αυτή τη σχέση είναι πολύ δύσκολο να την
απομυθοποιήσεις στην πορεία, κι έτσι προτιμάς να αποστρέφεις
συνειδητά το βλέμμα από τα λάθη του/της. Κι αν τον/την κάνεις να
αισθάνεται πως μπορείς να του/της συγχωρέσεις τα πάντα, τότε δεν
αποκλείεται να εκμεταλλευθεί την υποχωρητικότητα σου. Επίσης είναι
συχνό μ’ αυτή τη θέση, ειδικά αν η σχέση οδηγηθεί σε γάμο, να
αναλαμβάνεις εσύ περισσότερες ευθύνες από εκείνον/η ή να του/της
παρέχεις ασυλία μέσα στη σχέση που σταδιακά θα τον/την μετατρέψει
σε ένα/μια σύντροφο που έχει συνεχώς απαιτήσεις χωρίς να δίνει
τίποτα σε αντάλλαγμα.
 
Συμπερασματικά, το γεγονός πως αυτή η σχέση σε κάνει
ευτυχισμένο/η και δίνει νέο νόημα στο κεφάλαιο Έρωτας, δεν σημαίνει
πως θα πρέπει να θυσιάσεις όλα τα όρια  και τις επιθυμίες σου για να
την διατηρήσεις. Πρέπει να καταλάβεις πως όσο σημαντικός/η είναι ο/η
σύντροφος σου για εσένα, το ίδιο και περισσότερο θα πρέπει να είσαι
κι εσύ για εκείνον/η. Σύμφωνοι;
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Ο Κρόνος του/της συντρόφου σου
στον 6ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου που συναντάς τον Κρόνο
του/της συντρόφου σου συμβολίζει τη σφαίρα της ζωής σου
που θα πιεστείς περισσότερο εξαιτίας αυτής της σχέσης. Σ'
αυτή μπορεί να βιώνεις (αρχικά τουλάχιστον) τη σχέση σαν
βάρος, καθώς ο/η σύντροφος σου θα εκφράζει τις
ισχυρότερες συναισθηματικές άμυνες του/της, που θα τον
κάνουν ψυχρό/ή και απροσπέλαστο/η. Επίσης σ' αυτή τη
σφαίρα θα επιχειρήσει να σε περιορίσει, να σε ελέγξει ή
ασυνείδητα θα τοποθετήσει εμπόδια στην εξέλιξη σου. Για
όλους τους παραπάνω λόγους, σ' αυτή τη θέση της
συναστρίας εντοπίζεται και το μεγαλύτερο στοίχημα που
έχεις να κερδίσεις σ' αυτή τη σχέση. Έτσι, εκτός από όσα
αναφέρθηκαν, η θέση του Κρόνου του/της συντρόφου σου
δείχνει μέσα από ποιες εμπειρίες θα αποκτήσεις
μεγαλύτερη αίσθηση καθήκοντος και θα αναπτύξεις ένα
αίσθημα αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον/την σύντροφο σου
που θα αποτελέσει την πανοπλία της σχέσης και θα τη
βοηθήσει να αναπτυχθεί.
 
 Η καθημερινότητα της σχέσης όταν ο Κρόνος του/της συντρόφου σου

βρίσκεται στον 6ο οίκο του
ωροσκοπίου σου μόνο με
παραμύθι έρωτα και ρομαντισμού
δεν μοιάζει. Ακόμη κι αν οι
υπόλοιπες θέσεις της συναστρίας
υποδεικνύουν ότι η
συναισθηματική αλληλεπίδραση
ανάμεσα σας είναι δυνατή ή
σεξουαλική χημεία σας εξαιρετική,
το μεγάλο στοίχημα που καλείσαι
να κερδίσεις ώστε η σχέση να
κρατήσει στο χρόνο είναι η
αντιμετώπιση της φθοράς της
σχέσης μέσα στη καθημερινότητα.
Μια φθορά που προκύπτει, είτε
από το βάρος των απαιτήσεων και
υποδείξεων που θα εκφράζει
συνεχώς ο/η σύντροφος σου, είτε
από τη δυσκολία να καταμερίζετε
τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
της κοινή σας ζωής. Και η
μεγαλύτερη παγίδα από όλες; Οι

υποδείξεις και ο επικριτικός του/της εαυτός μπορεί και να μην βγει
στην επιφάνεια, παρά μόνο όταν ξεκινήσει η συγκατοίκηση μαζί
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του/της ή η επισημοποίηση της σχέσης
 
Σε πρώτη ανάγνωση, ο/η σύντροφος σου αισθάνεται πως είναι
υποχρέωση σου να φροντίζεις για την παραμικρή ανάγκη του/της ή και
να τον/τη βοηθάς σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει. Βέβαια, για
να αναδυθούν αυτά τα χαρακτηριστικά του/της ίσως να βάζεις και εσύ
το χεράκι σου, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι πάντα. Πώς; Αν ήδη από τα
πρώτα στάδια της σχέσης του/της έδειχνες πως είσαι πρόθυμος/η να
κάμψεις τον προγραμματισμό της ρουτίνας σου και να θυσιάσεις τον
ελεύθερο χρόνο σου για να του/της συμπαραστέκεσαι ή να του/της
αφιερώνεις χρόνο όποτε στο ζητάει. Όμως μ’ αυτή τη θέση, όσο
περισσότερα είσαι έτοιμος/η να προσφέρεις, τόσο ο/η σύντροφος σου
θα γίνεται περισσότερο απαιτητικός/η από εσένα και θα ζητάει
συνεχώς την υποστήριξη σου ή θα μετακυλύει στους ώμους σου τις
δικές του/της ευθύνες. Οπότε, αν δεν έχεις καταφέρει από την αρχή να
θέσεις τα όρια σου και να τον/την φέρεις προ των ευθυνών του/της,
στην πορεία θα είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις χωρίς εντάσεις,
εκβιασμούς και μάχες εξουσίας.
 
Πάντως, ακόμη κι αν καταφέρεις να θέσεις τους όρους σου ή ο/η
σύντροφος σου διαθέτει τη στοιχειώδη ωριμότητα για να αντιληφθεί
πως δεν είναι δυνατό να επωμίζεσαι εσύ τα προβλήματα και των δυο
σας, η κριτική στάση που θα υιοθετεί απέναντι στον τρόπο που
αντιμετωπίζεις τα προβλήματα της ρουτίνας και οργανώνεις το χρόνο
σου δεν θα ατονήσει εύκολα. Ο τρόπος που φέρνεις σε πέρας τις
υποχρεώσεις ή που χειρίζεσαι τις σχέσεις με τους/τις συναδέλφους
σου, πως εκμεταλλεύεσαι τον ελεύθερο χρόνο σου ή καθορίζεις τις
προτεραιότητες σου, όλα τα παραπάνω και άλλα μικρά καθημερινά
ζητήματα γίνονται αφορμή για να σου ασκεί υποδείξεις. Σε ακραίες
περιπτώσεις μάλιστα δεν αποκλείεται να σου προσθέτει επίτηδες
εμπόδια και να αμελεί τις υποχρεώσεις του/της για να δοκιμάζει τις
αντοχές σου και την επάρκεια σου.
 
Όπως είναι φυσικό, από ένα σημείο κι έπειτα, αυτό το παιχνίδι αντοχών
θα μετατραπεί σε πόλεμο νεύρων και τελικά σε μεγάλης κλίμακας
καθημερινές εντάσεις. Η αλήθεια είναι πως οι καταστάσεις μπορούν
πολύ εύκολα να ξεφύγουν από τον έλεγχο και ο αρχικός στόχος
του/της συντρόφου σου, δηλαδή να σου δείξει πως μπορεί να
υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι για να εκτελείς τις υποχρεώσεις
σου, θα καταλήξει στη δική σου προσωπική σωματική και ψυχική
φθορά (σε ακραίες περιπτώσεις αυτές οι εντάσεις μπορούν να
αποτελέσουν αφορμή για να ξεσπάσουν προβλήματα υγείας). Από την
άλλη πλευρά, αν αποτύχεις να φέρεις τον/την σύντροφο σου
αντιμέτωπο/η με τις υποχρεώσεις του/της, με την πάροδο του χρόνου
εσύ θα γίνεσαι όλο και περισσότερο αυτάρκης κι εκείνος/η όλο και
περισσότερο αμελής και θα εξαρτάται απόλυτα από εσένα. Κι έτσι θα
καταλήξεις να εγκλωβιστείς σε μια σχέση που σέρνεις τον/την
σύντροφο σου σαν βάρος στην καθημερινότητα σου – μια
πραγματικότητα που σκοτώνει κάθε τρυφερό συναίσθημα που μπορεί
να είχες για εκείνον/η. Περιττό δε να αναφερθεί πως μ’ αυτό τον τρόπο
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κινδυνεύεις να υπονομεύσεις την επαγγελματική και προσωπική σου
εξέλιξη.
 
Συμπερασματικά, αυτή η θέση κρύβει πολύ μεγαλύτερες παγίδες για
την υγιή εξέλιξη της σχέσης από ότι δείχνουν τα αρχικά της
συμπτώματα. Μπορεί παρασυρόμενος/η από την αγάπη και το
ενδιαφέρον σου για τον/την σύντροφο σου να κάνεις αρχικά
παραχωρήσεις που σταδιακά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από
εκείνον/η και με την πάροδο του χρόνου οδηγούν σε πλήρη εξάρτηση
του/της από εσένα. Αν δεν θέσεις εξ αρχής όρια, κινδυνεύεις να
πιαστείς στα δίχτυα αυτής της εξάρτησης και να εγκλωβιστείς σε μια
σχέση γεμάτη ένταση μέσα στην καθημερινότητα της.
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Ο Ουρανός του/της συντρόφου
σου στον 8ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου που βρίσκεται ο Ουρανός
του/της συντρόφου σου συμβολίζει τη σφαίρα της ζωής σου
που η συμπεριφορά και οι απόψεις του/της θα σου
φαίνονται αντισυμβατικές, πρωτότυπες αλλά και
αντιδραστικές πολλές φορές. Ό, τι κι αν συμβαίνει κάθε
φορά, το σίγουρο είναι πως αυτή είναι η σφαίρα της ζωής
σου που ο χαρακτήρας του/της θα σε εκπλήσσει και θα σε
σοκάρει, θετικά ή αρνητικά. Παράλληλα είναι η σφαίρα που
θα νιώθεις πως είναι ασταθής αλλά περιλαμβάνει
ταυτόχρονα τα γεγονότα και τις καταστάσεις που
προσεγγίζει με πρωτότυπες ή/και ευφυείς ιδέες. Αυτή είναι
τελικά και η αρένα της καθημερινότητας σου που εκείνος/η
θα σε ωθήσει να υπερβείς τις παραδοσιακές σου αξίες και
να γίνεις περισσότερο αυθεντικός/ή. Σ' αυτή τη σφαίρα ο/η
σύντροφος σου δεν θα υπολογίζει τις κοινωνικές συμβάσεις
ή τις απαιτήσεις της οικογένειας και των οικείων του/της.
Επίσης αυτή είναι η σφαίρα εμπειρίας που συχνά θα
παρουσιάζει πλήρη έλλειψη συναισθηματικών αντιδράσεων
και θα του/της αρέσουν οι συνεχείς εναλλαγές συνθηκών,
παρά η ασφάλεια και η σταθερότητα.
 
Όταν ο Ουρανός του/της συντρόφου σου καταλαμβάνει τον 8ο οίκο

του ωροσκοπίου σου, μόνο
συνηθισμένη δεν είναι η
συναισθηματική αλληλεπίδραση
μεταξύ σας. Περίοδοι ηρεμίας
ακολουθούνται από ξαφνικές
συναισθηματικές εντάσεις και
κρίσεις πολλών χιλιάδων βολτ. Η
αιτία; Η ωμή ειλικρίνεια του/της
απέναντι στις συναισθηματικές
σου ανασφάλειες; Ή μήπως η
συναισθηματική του/της
αποστασιοποίηση που σε φέρνει
εκτός εαυτού; Μάλλον ο
συνδυασμός των δύο… Αλλά ας τα
πάρουμε όλα με τη σειρά.
 
Αρχικά, ο σεξουαλικός
μαγνητισμός που σου ασκεί από
την πρώτη στιγμή είναι το λιγότερο
εκρηκτικός. Επιπλέον, ένα από τα
χαρακτηριστικά που σε ελκύουν σ’
εκείνον/η είναι ο αντισυμβατικός
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χαρακτήρας του/της που, από τη μια πλευρά έχει την ικανότητα να
διεισδύει βαθιά μέσα στο συναισθηματικό σου κόσμο και να καταλύει
τις άμυνες σου, ενώ την ίδια στιγμή καταφέρνει να κρατά μια
αποστασιοποιημένη στάση και μοιάζει να μην δένεται πραγματικά μαζί
σου, αποκρύπτοντας τα δικά του/της συναισθήματα. Ακριβώς γι’ αυτό
το λόγο ξυπνούν μέσα σου συναισθήματα κτητικότητας απέναντι
του/της με ένταση συνήθως που υπερβαίνει τον συνειδητό σου έλεγχο.
 
Ακριβώς αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα μ’ αυτή τη θέση: το ζήτημα του
ελέγχου. Είναι λες και σύρεσαι σε μια μάχη συναισθημάτων με
εκείνον/η, όπου δεν έχεις εσύ ποτέ το πλεονέκτημα και, γι’ αυτό το
λόγο, έρχεσαι αντιμέτωπος/η με όλη τη γκάμα των ανασφαλειών και
των φοβιών σου. Έτσι, οι εμπειρίες που θα αποκτήσεις θα σε
αναγκάσουν να προβείς σε μια βαθιά ενδοσκόπηση και ν’ αλλάξεις με
ριζοσπαστικό τρόπο ότι πιο πριν θεωρούσες δεδομένο για τον τρόπο
που συμπεριφέρεσαι στις σχέσεις και για το πόσο επιτρέπεις στον
εαυτό σου να εμπλέκεται συναισθηματικά. Όσο περισσότερο
παραμένεις σ’ αυτή τη σχέση, τόσο ανακαλύπτεις μια ολοκαίνουργια
γκάμα συναισθημάτων (συνεχείς εναλλαγές από το μίσος στην αγάπη
και από την εξάρτηση στην αδιαφορία) που αγνοούσες πως διαθέτεις.
Κάθε φορά που η σχέση θα περνά μια κρίση (κι όπως προαναφέρθηκε,
αυτές δεν θα είναι λίγες), θα βιώνεις αντιφατικά συναισθήματα: από τη
μια πλευρά νιώθεις μετά από κάθε κρίση πιο δυνατός/ή εσωτερικά,
όμως την ίδια στιγμή κάθε ένταση σε απομακρύνει συναισθηματικά
από τον σύντροφο σου.
 
Συμπερασματικά, μέσα από αυτή την έντονη σχέση θα αντιληφθείς και
με μεγάλη ένταση τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις κομμάτια του εαυτού
σου που προτιμούσες να τα έχεις θαμμένα και μυστικά μέσα σου και
να φτάνεις μέχρι το θάνατο της παλιάς σου εικόνας, για να
αναγεννηθείς σε μια καινούργια προσωπικότητα. Μαθαίνεις μέσα από
τις εμπειρίες μαζί του/της τι σημαίνει να μην έχεις τον απόλυτο έλεγχο,
ούτε της σχέσης, ούτε των αντιδράσεων αλλά και ποια είναι τα όρια
των αντοχών σου. Αν η σχέση θα κρατήσει για καιρό ή όχι, δεν μπορεί
να προκαθοριστεί από αυτή τη θέση αποκλειστικά, όμως το βέβαιο
είναι πως θα σε στιγματίσει όσο λίγες.
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Ο Ποσειδώνας του/της συντρόφου
σου στον 9ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου που βρίσκεται ο Ποσειδώνας
του/της συντρόφου σου συμβολίζει τη σφαίρα της ζωής σου
που βιώνεις το πιο ευαίσθητο, ευάλωτο αλλά και νεφελώδες
πρόσωπο του χαρακτήρα του/της. Στα ζητήματα που
σχετίζονται με αυτό τον οίκο ο/η σύντροφος σου θα
αδυνατεί να θέσει όρια στην συναισθηματική
αλληλεπίδραση που έχετε και θα επιζητά την απόλυτη
ταύτιση της συμπεριφοράς και των απόψεων σου με τις
δικές του/της. Εξαιτίας των ασαφών κινήτρων ή/και των
υψηλών προσδοκιών που θα έχει από εσένα στα ζητήματα
αυτού του οίκου, θα είσαι επιρρεπής στην εξαπάτηση, την
δημιουργία ψευδαισθήσεων, την ασάφεια και τη διάλυση
των σταθερών στοιχείων της προσωπικότητας σου. Από την
άλλη πλευρά, εδώ θα βιώσεις και τις μεγαλύτερες
συναισθηματικές συγκινήσεις αυτής της σχέσης και θα
μαγεύεσαι από την προσωπικότητα του/της.
 
Με τον Ποσειδώνα του/της συντρόφου σου να βρίσκεται στον 9ο οίκο

του ωροσκοπίου σου, η
πνευματική σου ταυτότητα, οι
αξίες και τα ιδανικά σου βρίσκουν
κοινό τόπο με τις βαθύτερες
επιθυμίες και τα πιστεύω του/της.
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και τα
όνειρα σου για την ζωή
ενεργοποιούν την πιο ευαίσθητη
και ονειροπόλο πτυχή του/της
συντρόφου σου και προξενούν τον
θαυμασμό του/της προς τις
εσωτερικές πτυχές της
προσωπικότητας σου. Όμως κι ο
δικός σου ιδεαλισμός προς το
πρόσωπο του/της δεν είναι
καθόλου μικρότερος.
 
Κατ’ αρχήν οι πόθοι του/της για
την ζωή έχουν μια ευεργετική
επίδραση πάνω σου. Μπορεί στο
πρώτο άκουσμα τους να
θεωρήσεις πως έχει μεγάλη ιδέα

για τον εαυτό του/της ή πως αιθεροβατεί και κυνηγά ουτοπικά όνειρα,
όμως στην πραγματικότητα διατηρεί μια τόσο ανοιχτή στάση απέναντι
στη ζωή που τελικά επηρεάζεσαι σε σημαντικό βαθμό. Οι ορίζοντες
σου επεκτείνονται, οι στόχοι που συνδέονται με την υλική ή την

LOVE MATCH - 22



επαγγελματική σου επιτυχία παύουν να σε σκλαβώνουν και καλλιεργείς
μια πιο δεκτική στάση απέναντι στις αντίθετες απόψεις και τους
ανθρώπους που διαφέρουν από εσένα. Αλλάζεις εσωτερικά και
ωριμάζεις πνευματικά.
 
Μέσα από αυτή τη σχέση λοιπόν απομακρύνεσαι συνεχώς από την
υιοθέτηση δογμάτων και εγκαταλείπεις το φανατισμό με τον οποίο στο
παρελθόν υποστήριζες τις απόψεις σου. Τα βιώματα και οι
συναισθηματικές εμπειρίες του/της συντρόφου σου (και κυρίως οι
αρνητικές, δύσκολες, επίπονες) γίνονται πολύτιμα μαθήματα ζωής για
εσένα. Συνάμα υιοθετείς μια περισσότερο ανθρωπιστική στάση
απέναντι στην κοινωνία και τους συνανθρώπους σου. Γίνεσαι πιο
δεκτικός/η να ακούσεις και να συναισθανθείς τους γύρω σου ενώ
παράλληλα γίνεσαι ανεκτικότερος/η με τα λάθη, τόσο τα δικά σου, όσο
και των γύρω σου.
 
Από την άλλη πλευρά, πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος η επίδραση του/της
στα πιστεύω σου να αποδειχθεί τόσο διαβρωτική που σ’ αναγκάζει να
αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου και τις ηθικές αξίες που μέχρι σήμερα
διαμόρφωναν τους στόχους σου. Αν συμβαίνει αυτό οφείλεις να θέσεις
όρια στην επιρροή που σου ασκεί και να αντιληφθείς πως, όσο
σημαντικό είναι να έχεις μια πιο διαλλακτική στάση απέναντι στις
αντίθετες απόψεις, άλλο τόσο έχεις ανάγκη από ένα προσωπικό
σύστημα αναφοράς, ώστε να κρίνεις τι είναι αποδεκτό για εσένα και τι
σε κάνει ευτυχισμένο/η διαχρονικά. Γιατί αν αποτύχεις να οριοθετήσει
το προσωπικό σου σύστημα αξιών, μπορεί μετά από ένα χρονικό
διάστημα να αμφιβάλλεις για όλες τις αποφάσεις της ζωής σου ή να
τρέφεις αβάσιμες ελπίδες για το μέλλον σου.
 
Τέλος, δεν πρέπει ποτέ να αποκλείεις την πιθανότητα, μέσα από αυτή
τη σχέση να παρασυρθείς από μια λαχτάρα να εξερευνήσεις από την
αρχή τη ζωή, να ταξιδέψεις ή να αποκτήσεις εκ νέου περισσότερες
εμπειρίες. Σ’ αυτή την περίπτωση πιθανόν θα αισθανθείς πως αυτή η
σχέση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα ηχηρό μήνυμα που σε
προειδοποιεί πως είχες πάρει λάθος διαδρομή στη ζωή. Σ’ αυτή την
περίπτωση, πρόκειται φυσικά για μια σχέση στην οποία δεν θα σταθείς
πολύ (χωρίς αυτό να την καθιστά αδιάφορη ή ασήμαντη).
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Ο Πλούτωνας του/της συντρόφου
σου στον 7ο οίκο σου 
Ο οίκος του ωροσκοπίου σου που απαντάται ο Πλούτωνας
του/της συντρόφου σου είναι η σφαίρα της ζωής σου που
θα μεταμορφωθούν (βίαια και επίπονα τις περισσότερες
φορές) η προσωπική σου αντίληψη και οι διαμορφωμένες
απόψεις σου. Οι σταθερές συμπεριφορές σου θα
καταστραφούν και θα αναδυθεί μια διαφορετική προσέγγιση
στα ζητήματα που συνδέονται μ' αυτή τη σφαίρα εμπειρίας.
Σ' αυτή τη σφαίρα θα βιώσεις τις ισχυρότερες εσωτερικές
εντάσεις και συναισθηματικές αγωνίες με αφορμή τα
τραύματα, τις εμμονές και τα μυστικά του/της συντρόφου
σου και θα σφυρηλατήσεις ένα νέο εαυτό εξαιτίας αυτών
των εμπειριών.
 
 Το μόνο βέβαιο όταν ο Πλούτωνας του/της συντρόφου σου βρίσκεται

στον 7ο οίκο του ωροσκοπίου σου
είναι πως μέσα από αυτή τη σχέση
θα δοκιμάσεις επίπονα τα όρια τα
των αντοχών σου, καθώς και την
ικανότητα προσαρμογής και
συμβιβασμού που διαθέτεις. Αυτή
η σχέση θα σε φέρει, είτε το θες,
είτε όχι, μπροστά σε σημαντικές
κρίσεις και καταστάσεις τόσο
σύνθετες και επίπονες, που θα
νιώθεις ότι ποτέ δεν θα
καταφέρεις να έχεις τον
παραμικρό έλεγχο στην εξέλιξη και
την επιβίωση της.
 
Πρώτα απ’ όλα η συναισθηματική
ένταση και ο χαρακτήρας του/της
συντρόφου σου αλλά και τα
γεγονότα που θα αντιμετωπίσει
ενώ βρίσκεται σε σχέση μαζί σου,
θα σε κάνουν να αλλάξεις για
πάντα τον τρόπο που προσεγγίζει

τις ερωτικές σχέσεις.  Ειδικά αν πρόκειται για μια μακροχρόνια σχέση,
οι προκλήσεις που θα καλεστείς να υπερβείς μαζί του/της σχετίζονται
με κάθε είδους προσωπική κρίση που οδηγεί σε μεταμόρφωση και
πλήρη αλλαγή του χαρακτήρα ενός ανθρώπου: θέματα υγείας,
οικονομικές ή επαγγελματικές αποτυχίες, ψυχολογικές κρίσεις κτλ.
 
Εκτός όμως από τα παραπάνω γεγονότα, η επιρροή αυτής της θέσης
επεκτείνεται και στην διαμόρφωση της εσωτερικής σου ζωής. Έτσι, σε
ψυχολογικό επίπεδο, θα πρέπει να περιμένεις από τον/την σύντροφο

LOVE MATCH - 24



σου να απαιτήσει από εσένα απόλυτη αφοσίωση στη σχέση. Αυτό
ενδέχεται σε ακραίες περιπτώσεις να μεταφράζεται και σε εξόντωση
της δραστήριας κοινωνικής σου ζωής ή τον περιορισμό του
προσωπικού ελεύθερου χρόνου σου. Αν προβάλλεις αντιδράσεις, θα
τον/την δεις να επιχειρεί να πατήσει πάνω στις φοβίες σου ή ακόμη και
να σε εκβιάσει, απειλώντας σε πως θα εγκαταλείψει τη σχέση. Αν δεν
αντιμετωπίσει τις φοβίες σου κατά πρόσωπο και δεν επιδείξεις
γενναιότητα απέναντι στους συναισθηματικούς εκβιασμούς του/της,
δεν θα καταφέρεις να σχετιστείς ποτέ ειλικρινώς και ισότιμα μαζί
του/της. Θα έχεις δώσει μια μάχη εξουσίας και θα την έχεις χάσει
πανηγυρικά.
 
Τέλος, αν η σχέση οδηγηθεί πολύ σύντομα σε γάμο (κάτι που θα
μπορούσε να είναι αποτέλεσμα άλλων θέσεων στη συναστρία και όχι
της συγκεκριμένης), πριν προλάβεις να τον/την γνωρίσεις αληθινά και
σε βάθος, τότε, με την πάροδο του χρόνου, πιθανόν θα αναπτύξει μια
εχθρική στάση απέναντι σου και οι κρίσεις μέσα στη σχέση θα είναι
συχνές. Αυτό θα συμβαίνει όποτε θα ανακαλύπτει πως υπάρχουν
στοιχεία της προσωπικότητας σου τα οποία δεν μπορεί να κατανοήσει
ή τα φοβάται ή όταν θα επιχειρείς να κρατάς σκέψεις και χρόνο για τον
εαυτό σου και δεν τα μοιράζεσαι μαζί του/της. Με απλά λόγια, οι
κρίσεις θα είναι το μεγάλο όπλο του/της στην προσπάθεια του/της να
καταπιέσει ή να εξαφανίσει τα στοιχεία σου που δεν μπορεί να
διαχειριστεί. Το ζήτημα είναι πως αν ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι,
προβάλλοντας τις εμμονές και τους φόβους του/της πάνω σου, η
σχέση θα φθαρεί ανεπανόρθωτα.
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Πόσο ταιριάζουμε τελικά; 
Η Τελική βαθμολογία της σχέσης σου στο Stardome* Love
Match είναι:
 

 
 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα… Ή μάλλον τα δύσκολα όπου να ‘ναι θα
φανούν στον ορίζοντα (αν δεν έχουν φανεί ήδη). Η βαθμολογία σου
στο Stardome Love Match έχει πάρει την κατιούσα και αυτό σημαίνει
ότι έχεις επιλέξει ένα/μια σύντροφο που ο χαρακτήρας του/της απέχει
μίλια από τη δική σου προσέγγιση απέναντι στη ζωή. Ήταν η έξαψη
του αγνώστου που σε τράβηξε προς το μέρος του/της; Ήταν η μαγεία
των πρώτων στιγμών; Ή μήπως ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά;
Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι τον/την ερωτεύθηκες και θέλεις η
σχέση μαζί του/της να είναι όσο το δυνατό πιο λειτουργική, σωστά;
 
Καιρός και για μερικά ευχάριστα νέα τώρα. Το γεγονός ότι σαν
χαρακτήρες έχετε τόσο σημαντικές διαφορές σημαίνει αυτόματα ότι
υπάρχουν πολλά στοιχεία στο χαρακτήρα του/της που εσύ δεν έχεις
αναπτύξει και αντίστροφα. Έτσι, αν καταφέρετε να συνεργαστείτε και
να έρχεστε σε συμβιβασμούς μπορείτε να γίνεται ένα αχτύπητο δίδυμο
και ένα πραγματικά αχώριστο ζευγάρι. Επιπλέον δεν θα υπάρχει καμία
δυσκολία ή εμπόδιο που μπορεί να σταθεί απέναντι σας, από τη στιγμή
που εσύ είσαι δυνατός/ή στα σημεία που εκείνη/ος είναι αδύναμη/ος κι
αντίστροφα!
 
Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη παγίδα της σχέσης είναι να
συμβιβαστείς με τις διαφορές σας και να υψώσεις τείχη και άμυνες
απέναντι του/της. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε διαφορά σας σαν
μια ευκαιρία για να έρθετε πιο κοντά, για να τον/την κατανοήσεις και
όχι σαν επιβεβαίωση ότι δεν ταιριάζετε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάς ότι η
λειτουργικότητα αυτής της σχέσης και η ευτυχία σας βρίσκεται κάθε
στιγμή και στα δικά σου χέρια! Απόδειξε ότι μπορείς να την
προστατέψεις!
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Χάρτης Συναστρίας 
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Πίνακες αστρολογικών δεδομένων 
Πλανήτες του/της Μαίρη Συνατσάκη
 
Ημερομηνία γέννησης: 27/12/1984 11:05 GMT
 

 
 
Οίκοι του/της Μαίρη Συνατσάκη
 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΖΩΔΙΟ ΜΟΙΡΕΣ

Ήλιος Αιγόκερως 5° 53'26"

Σελήνη Ιχθύες 5° 32' 0"

Ερμής Τοξότης 15°  4'50"

Αφροδίτη Υδροχόος 21° 13'40"

Άρης Ιχθύες 1° 40'15"

Δίας Αιγόκερως 20° 24'31"

Κρόνος Σκορπιός 24° 17'20"

Ουρανός Τοξότης 15°  6'14"

Ποσειδώνας Αιγόκερως 1° 18'51"

Πλούτωνας Σκορπιός 4° 15'35"

ΟΙΚΟΣ ΖΩΔΙΟ ΜΟΙΡΕΣ

1ος (Ωροσκόπος) Κριός 25° 16' 5"

2ος Ταύρος 28° 48'17"

3ος Δίδυμοι 22° 51'54"

4ος (Ναδίρ) Καρκίνος 14° 32'56"

5ος Λέων 8° 30' 8"

6ος Παρθένος 10° 17'36"

7ος (Δύση) Ζυγός 25° 16' 5"

8ος Σκορπιός 28° 48'17"

9ος Τοξότης 22° 51'54"

10ος (Μεσουράνημα) Αιγόκερως 14° 32'56"

11ος Υδροχόος 8° 30' 8"

12ος Ιχθύες 10° 17'36"
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Πλανήτες του/της Μύρωνας Στρατής
 
Ημερομηνία γέννησης: 23/01/1982 04:45 GMT
 

 
 
Οίκοι του/της Μύρωνας Στρατής
 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΖΩΔΙΟ ΜΟΙΡΕΣ

ΗΛΙΟΣ Υδροχόος 2° 51' 4"

ΣΕΛΗΝΗ Αιγόκερως 10° 25'20"

ΕΡΜΗΣ Υδροχόος 18° 38'35"

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Αιγόκερως 29° 57'15"

ΑΡΗΣ Ζυγός 14° 49'20"

ΔΙΑΣ Σκορπιός 8° 45'56"

ΚΡΟΝΟΣ Ζυγός 22° 11'27"

ΟΥΡΑΝΟΣ Τοξότης 3° 42'34"

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Τοξότης 25° 55' 0"

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ Ζυγός 26° 55'12"

ΟΙΚΟΣ ΖΩΔΙΟ ΜΟΙΡΕΣ

1ος (Ωροσκόπος) Αιγόκερως 16° 59'36"

2ος Υδροχόος 28° 26' 3"

3ος Κριός 8° 25'19"

4ος (Ναδίρ) Ταύρος 9° 16'21"

5ος Δίδυμοι 3° 14'38"

6ος Δίδυμοι 24° 27'14"

7ος (Δύση) Καρκίνος 16° 59'36"

8ος Λέων 28° 26' 3"

9ος Ζυγός 8° 25'19"

10ος (Μεσουράνημα) Σκορπιός 9° 16'21"

11ος Τοξότης 3° 14'38"

12ος Τοξότης 24° 27'14"
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STARDOME*: Η Πρώτη
Αστρολογική Κοινότητα στην
Ελλάδα 
Αγαπητέ/ή Μαίρη Συνατσάκη, 
 
εμείς, η ομάδα του Stardome*, σε ευχαριστούμε για την αγορά του
Stardome* LOVE MATCH! Η υποστήριξη και η αγάπη σου μας δίνει τη
δύναμη για να συνεχίσουμε να σου προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες
αστρολογικές υπηρεσίες στην Ελλάδα! 
 
Το www.stardome.gr είναι η πρώτη διαδικτυακή αστρολογική κοινότητα
που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2006. Σήμερα αριθμεί
90.000 εγγεγραμμένα μέλη, δέχεται περισσότερες από 500.000
επισκέψεις το μήνα. Το 2012 περισσότεροι από 1.000.000 διαφορετικοί
επισκέπτες εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες του που περιλαμβάνουν: 
 
-    Ημερήσιες, Εβδομαδιαίες, Μηνιαίες και Ετήσιες Προβλέψεις
 
-    Εβδομαδιαίες Ερωτικές Προβλέψεις
 
-    Πλούσια Συλλογή από Αστρολογικά Άρθρα
 
-    Δημιουργία Γενέθλιου Χάρτη και Υπολογισμό Ωροσκόπου
 
Αν το Stardome* LOVE MATCH είναι η πρώτη σου εμπειρία από το
Stardome* θα χαρούμε πολύ να γίνεις κι εσύ ένας/μια από εμάς:
ένας/μια Stardomer! Γίνε τώρα μέλος στην πρώτη αστρολογική
κοινότητα και θα λαμβάνεις δωρεάν στο e-mail σου όλες τις
προβλέψεις του Stardome*! Για να γνωρίζεις τα πάντα για τις
αστρολογικές επιρροές που σε αφορούν!
 
http://www.stardome.gr/register.html
 
Και μη ξεχνάς, για την καλύτερη, εναλλακτική, αστρολογική
ενημέρωση να παρακαλουθείς τη σελίδα μας στο Facebook και το
λογαριασμό μας στο Twitter.
 
 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
 
Η Αστρολογική Ομάδα του Stardome*
 
Disclaimer: Το Stardome* προσφέρει υπηρεσίες αστρολογικών προβλέψεων και αναλύσεων με βάση τις
θέσεις των πλανητών και με την επεξήγηση που κάνει η Αστρολογική Ομάδα του  Stardome* σε σχέση με
την επιρροή που έχουν οι θέσεις για κάθε άνθρωπο ανάλογα με το ζώδιο του. Οι προβλέψεις και οι
αναλύσεις αυτές πρέπει να θεωρούνται απλά μετάφραση των  θέσεων των πλανητών. Οι προβλέψεις και οι
αναλύσεις που γίνονται από το Stardome* μπορεί να είναι διαφορετικές από τις προβλέψεις ή αναλύσεις
που γίνονται από άλλους. Σε καμία περίπτωση οι  προβλέψεις και οι αναλύσεις του Stardome* δεν
αποτελούν νόμιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε προσωπικό ή επιχειρηματικό επίπεδο. Και σε καμία
περίπτωση οι υπηρεσίες του  Stardome* δεν αποτελούν κάποιου είδους καθοδήγηση, διάγνωση ή βοήθεια
σε κανένα επίπεδο (ψυχολογικό, πνευματικό, κ.α.).
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