


ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ 1

Όνομα: Brad Pitt

Ζώδιο: Τοξότης

Ωροσκόπος: Τοξότης

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ 2

Όνομα: Angelina Jolie

Ζώδιο: Δίδυμοι

Ωροσκόπος: Καρκίνος

Αγαπητέ/Αγαπητή Brad Pitt,

 

σε ευχαριστούμε για την αγορά της αναφοράς Ερωτικής Συναστρίας Ζωδίων και
Ωροσκόπων από το Stardome*! Η αναφορά που κρατάς στα χέρια σου θα σε βοηθήσει
να κατανοήσεις δύο σημαντικά στοιχεία που διαμορφώνουν την ερωτική χημεία ανάμεσα
σε εσένα και τον/την σύντροφο σου: την έλξη ανάμεσα σας και τα κυριότερα
χαρακτηριστικά της σχέσης σας σε βάθος χρόνου.

Με την Ερωτική Συναστρία Ζωδίων και Ωροσκόπων κρατάς στα χέρια σου τη γνώση και
τη δύναμη για να νιώσεις πιο ευτυχισμένος/η στη σχέση σου.

 

Σου ευχόμαστε να ζεις πάντα δυνατά τον έρωτα σου,

 

Η Αστρολογική Ομάδα του Stardome*
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“Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ” 
Κάποτε ο κόσμος πίστευε ότι η ευτυχία στην αγάπη ήταν αποκλειστικά θέμα τύχης. Το να
συναντήσεις τον μεγάλο έρωτα που θα σου χάριζε συναισθηματική πληρότητα και
ικανοποίηση ανήκε στη σφαίρα της μοίρας. Ισχύει όμως το ίδιο και σήμερα;
 
Η Αστρολογία υποστηρίζει ότι έχεις πολύ μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια σου για να
κατακτήσεις την ευτυχία στον Έρωτα από αυτή που ενδεχομένως πιστεύεις. Με τη
βοήθεια των δύο βασικότερων στοιχείων της προσωπικότητας σου και της
προσωπικότητας του/της συντρόφου σου, το Ζώδιο και τον Ωροσκόπο σας αντίστοιχα, η
αστρολογία παρέχει ένα θησαυρό γνώσεων και αποκαλύψεων για τη προοπτική και τις
προκλήσεις ερωτικής χημείας σας.
 
Η αναφορά Ερωτικής Συναστρίας Ζωδίων και Ωροσκόπων από το Stardome* θα
σε βοηθήσει να ανακαλύψεις ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που κρατάνε ζωντανό τον
ερωτικό μαγνητισμό ανάμεσα σε εσένα και εκείνον/η, αλλά επιπλέον, και ποια είναι η
δυναμική που δημιουργεί η αστρολογική χημεία σας. Η Αναφορά Ερωτικής
Συναστρίας Ζωδίων και Ωροσκόπων αποτελεί ένα πολύτιμο σύμμαχο στη πορεία
σου για μια σχέση με προοπτική και διάρκεια.
 
Είσαι έτοιμος/η να κατακτήσεις την ευτυχία στη σχέση με το/τη σύντροφο σου;
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“ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ ΩΡΟΣΚΟΠΩΝ: Ο ΝΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ” 
Ο Ωροσκόπος είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην ερωτική
χημεία ενός ζευγαριού και όχι τυχαία καθώς αποκαλύπτει όχι μόνο την
εικόνα για τη ζωή και τις σχέσεις που έχει ο/η κάθε σύντροφος αλλά και με
ποιο τρόπο επηρεάζει τη ζωή του/της συντρόφου που έχει επιλέξει. Με
απλά λόγια η χημεία ανάμεσα στους ωροσκόπους σας αποκαλύπτει την
ένταση, το είδος και το χαρακτήρα της ερωτικής έλξης που αναπτύσσεται
ανάμεσα σας αφού εκφράζει εκείνα τα στοιχεία του χαρακτήρα σας που
προβάλλεται με μεγαλύτερη ευκολία. Συνήθως ο ωροσκόπος διαδραματίζει
πολύ σημαντικό ρόλο στα πρώτα στάδια της σχέσης, πριν οι δύο σύντροφοι
έρθουν σε στενότερη επαφή. Η ανάλυση που ακολουθεί θα σου αποκαλύψει
τις σημαντικότερες πτυχές της ερωτικής σας έλξης.
 
Η πρώτη εντύπωση που δίνει μια ωροσκόπος Καρκίνος, όπως η Angelina Jolie , είναι ενός
χαρακτήρα που λειτουργεί πολύ αμυντικά και με πλάγια προσέγγιση στις καταστάσεις.
Όμως όσο ισχυρές θα είναι αρχικά οι άμυνες της, τόσο μεγάλη είναι και η φαντασία και
ευαισθησία που διαθέτει. Είναι αυτή η ευαίσθητη φύση της που μπορεί επιπλέον να
προσαρμοστεί απόλυτα πάνω στο αντικείμενο του πόθου της και να ικανοποιήσει τις
ανάγκες του, ανεξάρτητα από τόσο πολύπλοκες ή απαιτητικές είναι.
 
Επομένως ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο μαγνητίζει το ερωτικό ενδιαφέρον
είναι η έντονα συναισθηματική και προστατευτική φύση της απέναντι στο αντικείμενο του
έρωτα της. Αν και συχνά, όταν απαιτείται κυριολεκτική ανάληψη δράσης και αποφάσεων
μπορεί να δείχνει ένα άτολμο πρόσωπο, η παρόρμηση που απουσιάζει προς την
πρωτοβουλία καλύπτεται από συναισθηματική παρόρμηση. Πράγματι μια ωροσκόπος
Καρκίνος όπως ο Angelina Jolie μπορεί να κινήσει βουνά μέσα στις σχέσεις της για να
ικανοποιήσει το πρόσωπο που αγαπά ενώ στη κανονική ζωή ενδέχεται να λιμνάζει στις
ίδιες επιλογές και καταστάσεις.
 
Στα όσα αναφέρθηκαν ενδέχεται να περιλαμβάνονται  και κάποια από τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας της Angelina Jolie (αν όχι όλα) που τράβηξαν αρχικά το ερωτικό
σου ενδιαφέρον. Επομένως για να παραμείνει ζωντανή η ερωτική της έξαψη  για εσένα,
καλείσαι με κάθε ευκαιρία να προκαλείς και να τροφοδοτείς τη σχέση σας με
συναισθηματική έκφραση και ιδιωτικές στιγμές για δύο, μακριά από τα αδιάκριτα
βλέμματα τρίτων (είτε λέγονται οικογένεια, είτε φίλοι και παρέες σας). Επίσης μια
ωροσκόπος Καρκίνος έχει πάντα ανάγκη να αισθάνεται χρήσιμη και να παρέχει με κάθε
τρόπο μέσα στη σχέση της. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να της στερείς τις ευκαιρίες
να σε προσέχει και να σε κακομαθαίνει, ακόμη κι αν βρίσκεις αυτή τη προσοχή
καταπιεστική. Αντίστοιχα όμως καλείται κι εκείνη να τροφοδοτεί τη σχέση σας με
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μεγάλες δόσεις από ενθουσιασμού, διάθεσης για εμπειρίες και θετικής ανταπόκρισης
καθώς εσύ, σαν ωροσκόπος Τοξότης, ειδικά στα αρχικά στάδια της σχέσης, έχεις ανάγκη
να αισθανθείς πως η επιλογή σου αυτή έχει προοπτικές εξέλιξης, σου ανοίγει ορίζοντες
και σε κρατά σε εγρήγορση.
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“ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ ΖΩΔΙΩΝ: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ” 
Το Ζώδιο σου είναι ο πυρήνας της προσωπικότητας σου - συμβολίζει εκείνη
τη διάσταση της ψυχής σου που σε βάθος χρόνου όχι μόνο μένει
αναλλοίωτη αλλά σε ωθεί να συμπεριφέρεσαι και να λειτουργείς στις
αποφάσεις σου με τον τρόπο που εκείνο καθορίζει. Γι' αυτό το λόγο σε μια
ερωτική συναστρία το ζώδιο σου είναι εκείνο το στοιχείο του χαρακτήρα
σου που θα καθορίσει τη συμπεριφορά και τις απαιτήσεις σου από τον/την
σύντροφο σου. Όμως ακριβώς το ίδιο ισχύει και για εκείνον/η. Έτσι, η
ανάλυση που ακολουθεί για τη σχέση ανάμεσα στα ζώδια σας θα
αποκαλύψει τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε σαν
ζευγάρι σε όλη τη διάρκεια της σχέσης σας. Όμως ταυτόχρονα θα
αποκτήσεις και πολύτιμες γνώσεις για να αντεπεξέλθεις σε όλες τις
δυσκολίες και να χτίσεις τη σχέση σου σε γερά θεμέλια.
 
Εισαγωγή στη συναστρία Τοξότη - Διδύμων
 
Ο Τοξότης και οι Δίδυμοι είναι ένα αδιαίρετο αστρολογικό ζευγάρι και αυτό είναι τόσο
αληθινό όσο μπορεί να γίνει. Από τη μια πλευρά γιατί κυριολεκτικά στον ουράνιο θόλο το
ένα ζώδιο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το άλλο. Όμως κυρίως γιατί σαν χαρακτήρες
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι τα δύο ζώδια που δεν θέλουν να
σταματήσουν ποτέ να ανακαλύπτουν καινούργιες εμπειρίες, να ζουν τη ζωή στο έπακρο
και να μαθαίνουν πάντα από κάθε τι που ζουν. Και φυσικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη
εμπειρία από τον έρωτα τους. Ναι, ο έρωτας για αυτό το ζευγάρι είναι μια ατελείωτη
εξερεύνηση, μια περιπέτεια επικών διαστάσεων με πολλές ανταμοιβές και αντίστοιχα
πολλούς κινδύνους.
 
Από τη μια πλευρά βρίσκεται η πανίσχυρη θέληση και η επιθυμία για ένταση και
εμπειρίες που διαμορφώνουν το πυρήνα της δικής σου προσωπικότητας. Από την άλλη
πλευρά βρίσκεται η Angelina Jolie, ένας χαρακτήρας με μια μόνιμη περιέργεια,
εγκεφαλική σε σημείο που συχνά σου δίνει την αίσθηση ότι ζει μια δεύτερη, αινιγματική
ζωή μέσα στο κεφάλι της. Και όμως, την ίδια στιγμή παραμένει πάντα έτοιμη να
συμμετάσχει στην επόμενη πρόκληση ή/και εμπειρία θα εμφανιστεί στο δρόμο της. Όπως
γίνεται αντιληπτό επομένως, αυτή είναι μια σχέση που ζει και αναπνέει για την ένταση και
την ποικιλία εμπειριών, για την επικοινωνία (σεξουαλική, εγκεφαλική και ψυχική) και την
περιπέτεια.
 
Όμως κάτω από την επιφάνεια αυτής της πανίσχυρης δυναμικής κρύβονται καλά
κρυμμένες προκλήσεις που θα δοκιμάσουν τις αντοχές σας στα άκρα. Πρώτη και
σημαντικότερη: η πρόκληση της διάρκειας και της σταθερότητας. Μια ερωτική σχέση,
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ακόμη κι όταν είναι ανάμεσα σε ένα Τοξότη και μια Δίδυμο δεν μπορεί να είναι μόνο
χαρά, έξαψη και περιπέτεια. Δύο άνθρωποι έχουν πάντα και ευθύνες να αντιμετωπίσουν
και δυσκολίες να ξεπεράσουν, καθώς καμιά σχέση δεν έρχεται μόνο με τις χαρούμενες
πτυχές της αλλά και με ευθύνες απέναντι στα συναισθήματα και τη ζωή του Άλλου. Η
υπομονή και η δημιουργία συνθηκών σταθερότητας και ασφάλειας στη καθημερινότητας
σας θα είναι από τις πιο δύσκολες μάχες που πρέπει σα ζευγάρι να δώσετε.
 
Η δεύτερη σημαντική πρόκληση έχει εσωτερικό χαρακτήρα και σχετίζεται με την 
αναμέτρηση και των δύο με το συναισθηματικό σας κόσμο και τα ένστικτα που ξυπνούν,
αρχικά μέσα από τη σεξουαλική σας χημεία και στη συνέχεια με τις διαμάχες που θα
προκύπτουν ανάμεσα σας. Μέσα από αυτή τη σχέση έρχεστε και οι δύο αντιμέτωποι με
πολύ σημαντικές φοβίες σας. Εκείνη από τη πλευρά της έχει να αντιμετωπίσει το φόβο
που συχνά την καταλαμβάνει μπροστά στην ανάληψη και την υποστήριξη των
αποφάσεων της. Με άλλα λόγια, για να είναι ευτυχισμένη σ' αυτή τη σχέση πρέπει να
αναπτύξει έναν υψηλότερο βαθμό συνέπειας και σταθερότητας. Όμως και εσύ αντίστοιχα
θα έρθεις αντιμέτωπος με το φόβο της σταθερότητας, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία.
Ο δικός σου φόβος σχετίζεται με την αίσθηση περιορισμού που ενδεχομένως σου
δημιουργεί κάθε σταθερή σχέση. Η σύγκρουση αυτών των φόβων, με πρώτη αρένα
μάχης το σεξ όπως προαναφέρθηκε, ξυπνούν σκοτεινά συναισθήματα ζήλιας,
κτητικότητας και συναισθηματικής έντασης που δεν είναι εύκολο για κανένα από τους
δύο να τα διαχειριστεί από τη στιγμή που ήταν η επιθυμία για ευτυχία και έξαψη που σας
έφερε κοντά.
 
Σε ότι αφορά την χημεία ανάμεσα στις ιδιοσυγκρασίες σας, μια σχέση ανάμεσα σε ένα
Τοξότη και μια Δίδυμο είναι μια σχέση που έχει σαν αφετηρία της (και σημαντικότερη
πτυχή της ερωτικής της έξαψης) την επιθυμία και των δύο για εγκεφαλική και
συναισθηματική έξαψη. Άλλωστε αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που συνδέει τις
προσωπικότητες σας είναι η επιθυμία σας να διατηρείτε ανοιχτούς ορίζοντες και να
συναρπάζεστε σε κάθε βήμα από τον έρωτα και τη ζωή. Ακριβώς αυτή η έντονη επιθυμία
για εναλλαγές και έξαψη είναι όμως που μπορεί να γίνει και μια από τις μεγάλες παγίδες
της σχέση σας. Ο λόγος; Σε βάθος χρόνου μια σχέση θα έχει και δυσάρεστες στιγμές και
θα έρθει αντιμέτωπη με ευθύνες. Παράλληλα σε κάθε βήμα της θα πρέπει να
ανταπεξέρχεται σε μια καθημερινότητα που με την ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της θα
προκαλεί ευθέως το αίσθημα ελευθερίας και ευτυχίας που θέλετε και οι δύο κάθε στιγμή
να βιώνετε. Ναι, οι τάσεις φυγής αλλά και πολύ συχνά η έντονη κριτική του ενός προς
τον άλλο μπορεί να είναι οι ενστικτώδεις αντιδράσεις σας. Και όπως θα αναλυθεί και στη
πορεία, αν δεν επενδύσετε πίστη και ειλικρινή επικοινωνία ανάμεσα σας, τότε είναι πολύ
πιθανό να επικρατήσουν και στους δύο τάσεις φυγής με δυσοίωνες προοπτικές για τον
έρωτα σας. Ναι, το στοίχημα που έχετε να κατακτήσετε μαζί είναι από τα πιο δύσκολα
όμως στον αντίποδα του βρίσκεται μια τεράστια ανταμοιβή: ένας έρωτας που μπορεί να
σας αλλάξει τη ζωή.
 
Μ' αυτά τα δεδομένα, είσαι έτοιμος να προχωρήσεις στην ανάλυση των ιδιαίτερων
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χαρακτηριστικών της σχέσης σας.
 
 
 
Παιχνίδια Ενηλίκων
 
Όλα τα ζώδια μπορούν να ζήσουν με ένταση και έξαψη τον έρωτα. Όλα τα ζώδια
μπορούν να παρασυρθούν από τον παραλογισμό και την ένταση των ερωτικών
συναισθημάτων τους και να αισθάνονται ότι πετούν στα σύννεφα. Όμως όταν
συναντιούνται στην ερωτική αρένα δύο άνθρωποι που τα ζώδια τους ανήκουν στα
στοιχεία της φωτιάς και του αέρα, δηλαδή δύο άνθρωποι όπως εσύ και η Angelina Jolie,
οι παραπάνω αισθήσεις φτάνουν στο αποκορύφωμα της έντασης τους. Αν ο έρωτας είναι
το πιο απολαυστικό παιχνίδι, τότε εσείς οι δύο είστε οι παίχτες που συγκεντρώνουν πάνω
τους όλη τη προσοχή και το θαυμασμό. Και τι συμβαίνει όταν ο έρωτας φτάνει στην πιο
εκστατική του έκφραση; Τότε είναι που αλλάζει μια για πάντα η αντίληψη και των δύο για
το τι είναι τελικά έρωτας. Όμως είναι και μέσα στη μεγαλύτερη έκσταση του που
κρύβονται οι μεγαλύτερες παγίδες.
 
Ας ξεκινήσουμε από τα δεδομένα: ως ζώδιο της φωτιάς αυτό που σε βάθος χρόνου
αποζητάς και έχεις ανάγκη από τον έρωτα είναι ο ενθουσιασμός. Γιατί ο ενθουσιασμός
αποτελεί για εσένα την μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ζωή κρύβει μέσα της και ευτυχία και
έχει μεγαλύτερο νόημα από την τετριμμένη υλική πραγματικότητα που καλείσαι να
αντιμετωπίζεις καθημερινά. Γι' αυτό ο τρόπος που ερωτεύεσαι και ο λόγος για να
παραμείνεις σε μια ερωτική σχέση είναι η σύντροφος σου να σε ακολουθεί χωρίς άμυνες
στο παιχνίδι του ενθουσιασμού και να εστιάζει σε όσα μπορείτε μαζί να πετύχετε. Μια
σύντροφος που δίνει έμφαση στη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις και δεν διαθέτει φαντασία
και τόλμη δεν μπορεί να σε κρατήσει εύκολα δίπλα της σε βάθος χρόνου. Τελικά αυτός
είναι και ο λόγος που όσο περισσότερο διαρκεί η σχέση που εσύ και η Angelina Jolie
δημιουργήσατε, η ικανοποίηση και ευτυχία σου έχει τη προοπτική συνεχώς να αυξάνεται!
Η Angelina Jolie ανήκει στο στοιχείο του Αέρα και αυτό σημαίνει ότι έχει την ικανότητα
από τη μια πλευρά να σε τροφοδοτεί συνεχώς με ιδέες και προτάσεις που φλογίζουν τον
ενθουσιασμό σου, ενώ παράλληλα έχει ανάγκη όσο κι εσύ από εναλλαγές παραστάσεων
και δράση που εξάπτουν το μυαλό και τη φαντασία της.
 
Η εσωτερική φύση του χαρακτήρα της φαίνεται λοιπόν αρχικά να μοιάζει πολύ με τη δική
σου. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σας. Εσύ έχεις ανάγκη από δράση
και ενθουσιασμό γιατί μ' αυτό τον τρόπο αισθάνεσαι ότι δε σε αγγίζει ο χρόνος και
μπορείς να αισθάνεσαι μέσα από τον έρωτα ζωντανός και χαρούμενός σαν να
παραμένεις πάντα νέος. Η Angelina Jolie όμως, περισσότερο από τον ενθουσιασμό και τη
δράση, έχει ανάγκη από πνευματική έξαψη. Αυτό που την συναρπάζει και την κρατά σε
εγρήγορση είναι η επικοινωνία, οι νέες εμπειρίες, εικόνες και παραστάσεις από τη ζωή. Η
Angelina Jolie νιώθει ζωντανή και δραστήρια σε σχέσεις που εξάπτουν τη φαντασία της
και με συντρόφους που δεν την καταπιέζουν συνεχώς με απαιτήσεις, είναι
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ανοιχτόμυαλοι, επικοινωνούν μαζί της και μπορούν και να διαφωνήσουν αν χρειαστεί. Ο
ιδανικός για εκείνη έρωτας, πρέπει να έχει ποικιλία, εναλλαγές και να της μαθαίνει
συνεχώς νέα πράγματα για τον εαυτό της και τη ζωή.
 
Όπως εύκολα αντιλαμβάνεσαι, στην καλύτερη της έκφραση η ερωτική σας χημεία θα
έχει πολλές και έντονες στιγμές έξαψης και ενθουσιασμού. Εκείνη ενδέχεται να σε
τροφοδοτεί συνεχώς με προτάσεις για να δοκιμάζετε καινούργιες εμπειρίες (είτε
πρόκειται για το καινούργιο μαγαζί που ανακάλυψε τυχαία και θέλει να το εξερευνήσετε
μαζί ή για αποδράσεις και διακοπές προς άγνωστο προορισμό ή και για πιο σοβαρές
προτάσεις που αφορούν τη κοινή σας ζωή, όπως να τολμήσετε να ζήσετε σε άλλη
περιοχή, πόλη ή χώρα για να αποκτήσετε νέες εμπειρίες). Παράλληλα το γρήγορο μυαλό
της ή/και ο τρόπος που επικοινωνεί συχνά θα σε φέρνουν σε κατάσταση έντονης
ερωτικής έξαψης και θα τροφοδοτούν τον ενθουσιασμό με ακόμη μεγαλύτερη
σεξουαλική επιθυμία.
 
 
 
Σεξουαλική επανάσταση
 
Ναι, θα μπορούσαν να γραφτούν τόμοι ολόκληροι για τη σεξουαλική χημεία ανάμεσα στα
ζώδια της φωτιάς και του αέρα και πάλι να μην εξαντληθούν όλες οι χιλιάδες εκφράσεις
και παραλλαγές αυτής της δυναμικής. Πρώτα από όλα η ανάγκη για σεξουαλική
έκφραση και των δύο δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική διάσταση. Τόσο εσύ, όσο και η
Angelina Jolie έχετε ανάγκη από ισχυρές δόσεις φαντασίας και από ένα σεξ που δεν είναι
μόνο ένωση σωμάτων αλλά και εγκεφαλική επικοινωνία και πνευματική έκσταση. Έτσι το
σεξ ανάμεσα σας δεν μπορεί ποτέ να γίνει μια συμβατική διαδικασία ή συνήθεια.
Αντίθετα περιλαμβάνει πάντα μεγάλες δόσεις πειραματισμού και συνεχή πρόκληση για
υπέρβαση των αντοχών και των αισθήσεων. Τι άλλο να προσθέσει κανείς μπροστά σ'
αυτή την έκρηξη λίμπιντο που βιώνετε ο ένας δίπλα στον άλλο;
 
Όμως, όπως αναφέρθηκε ήδη από την αρχή της ανάλυσης, αυτή η έκσταση που
καλύπτει όλες τις εκφάνσεις της ερωτικής σας χημείας είναι και η πύλη για τις
μεγαλύτερες παγίδες της σχέσης. Ξεκινώντας από την έκφραση της σεξουαλικότητας
σας, μπορεί κανείς ήδη να εντοπίσει τις πρώτες ρωγμές της ερωτικής χημείας σας.
Άλλωστε η πρόκληση των αισθήσεων, η εγκεφαλική έξαψη και το σεξ ως παιχνίδι δεν
είναι τόσο αθώα όσο εκ πρώτης όψεως φαίνονται. Ο λόγος; Η έξαψη που σας
δημιουργούν καταλήγει να γίνει εθιστική και με τη σειρά του αυτός ο εθισμός αφυπνίζει
ένστικτα και συναισθήματα που δεν είναι εύκολο να διαχειριστείτε. Πάθος και ζήλια σε
βάθος χρόνου θα πρωταγωνιστήσουν αν, εκτός από την πνευματική επικοινωνία, δεν
προβείτε και σε μια συναισθηματική αποκάλυψη ο ένας στον άλλο. Με άλλα λόγια, το
κρίσιμο σταυροδρόμι που θα συναντήσετε αργά ή γρήγορα και θα καθορίσει σε μεγάλο
βαθμό τη πορεία της σχέσης είναι η αναμέτρηση με τη συναισθηματική σας φύση που
δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική και που μπροστά της οι πειραματισμοί και οι αθώες
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προκλήσεις της ηδονής δεν είναι παρά σταγόνες στον ωκεανό. Αν όμως σκεφτεί κανείς
τη φύση των χαρακτήρων σας, όπως περιγράφηκε νωρίτερα, αυτό το βήμα φαντάζει
τρομακτικό και για τους δύο, όμως ιδιαίτερα για εκείνη που αποζητά πάντα την
ελευθερία, την εγκεφαλική τροφή και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα πάντα με τη σκέψη
και τη λογική.
 
 
 
Έχω ότι σου λείπει
 
Πράγματι ένα από τα στοιχεία του χαρακτήρα της που συχνά θα σε εκνευρίζει (ή και θα
εξοργίζει μερικές φορές) είναι η υπερβολική σκέψη που καταναλώνει ακόμη και για τις
πιο απλές πράξεις και επιλογές της. Η φυσική της ικανότητα να εντοπίζει σε όλες τις
καταστάσεις και τις διαμάχες τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία τους την βυθίζει σε ένα
φαύλο κύκλο υποθέσεων και σκέψεων που δεν της επιτρέπουν να παίρνει εύκολα
αποφάσεις. Εδώ είναι που εσύ εισβάλεις στο προσκήνιο με την πύρινη φύση σου! Ένας
από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους η σχέση μαζί σου είναι ευεργετική
για εκείνη έγκειται στο γεγονός πως είσαι από τους ανθρώπους που δεν φοβούνται να
ακολουθήσουν το ένστικτο τους και να πάρουν αποφάσεις σε κλάσματα του
δευτερολέπτου αν χρειαστεί! Συνεπώς έχεις την ικανότητα να την βοηθήσεις ώστε να
σκέφτεται λιγότερο για τα σχέδια της και να αναλαμβάνει πιο γρήγορα δράση κι αυτό
είναι ίσως εκείνο το στοιχείο του χαρακτήρα σου που την εξάπτει ερωτικά περισσότερο
από οποιοδήποτε άλλο. Με τον ενθουσιασμό και το ένστικτο που σε χαρακτηρίζουν
καλύπτεις τις αδυναμίες του χαρακτήρα της και την βοηθάς να τις ξεπεράσει.
 
Όμως μη νομίζεις ότι μόνο εσύ συμπληρώνεις εκείνη. Όπως ήδη αναφέρθηκε η δική σου
φύση αποδεικνύεται περισσότερο ενθουσιώδης και συχνά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα
παρορμητική. Η επιθυμία σου για αλλαγές και έξαψη όπως και η ανυπομονησία σου να
αναλάβεις δράση σε οδηγούν πολύ συχνά σε λάθη και παραλήψεις στις περισσότερες
σχέσεις σου (επαγγελματικές, φιλικές, οικογενειακές). Και  όπως είναι αναμενόμενο
αυτά τα λάθη σε στεναχωρούν, σε γεμίζουν νευρικότητα αλλά και προκαλούν την έντονη
αντίδραση των γύρω σου. Έτσι, ίσως είσαι από τους ανθρώπους που δεν ανέχονται
εύκολα την οποιαδήποτε εξουσία και δύσκολα θα αφήσεις αναπάντητη την παρατήρηση
ή μια πρόκληση από προϊστάμενους σου ή τους γονείς σου, με αποτέλεσμα να βρίσκεσαι
συνεχώς σε ρήξεις μαζί τους. Επίσης ενδέχεται ν' ανέχεσαι δύσκολα από τους άλλους να
ασκούν κριτική στις επιλογές σου, ακόμη κι αν αυτή η κριτική μπορεί να αποδειχθεί πολύ
εποικοδομητική και χρήσιμη. Ακριβώς από συμπεριφορές σαν κι αυτές μπορεί να σε
προστατέψει η Angelina Jolie. Η ικανότητα της να αποστασιοποιείται από τις διαμάχες
και να χειρίζεται με κριτική σκέψη κάθε πρόκληση ή εμπόδιο, μπορεί να σε βοηθήσει σε
βάθος χρόνου ώστε να επιδεικνύεις μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση. Η Angelina Jolie
συνεπώς, έχει την ικανότητα και να σε ηρεμεί αλλά και να εμφυσήσει στο τρόπο σκέψης
σου περισσότερη υπομονή και λογική στο τρόπο που χειρίζεσαι τις προκλήσεις της ζωής
σου.
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Η παγίδα της έξαψης
 
Υπάρχουν όμως κι άλλες προκλήσεις στην ερωτική σας χημεία και πάλι ο μεγάλος
πρωταγωνιστής είναι η ανάγκη και των δύο για συνεχή ενθουσιασμό, αλλαγές και έξαψη.
Από τη μια πλευρά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αυτή η σχέση να γίνει σε βάθος χρόνου
άτακτη και ασυνεχής. Ο λόγος; Η καθημερινότητα και οι συμβατικές υποχρεώσεις που
και οι δύο απεχθάνεστε!
 
Προφανώς σε οποιαδήποτε σχέση η ρουτίνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς
του έρωτα. Όμως στη δική σας περίπτωση το πρόβλημα της ρουτίνας μπορεί να γίνει
αβάσταχτο. Μόλις αρχίζουν τα ωράρια σας να μην ταιριάζουν και οι επαγγελματικές ή
οικογενειακές υποχρεώσεις του καθενός να γίνονται αφορμή για να μην βλέπεστε ή να
ακυρώνονται τα κοινά σας σχέδια, ξεκινούν και οι εκρήξεις θυμού και εγωισμού. Έτσι,
δεν είναι ασυνήθιστο αυτή η σχέση για μεγάλα διαστήματα να διακόπτεται, λόγω της
απογοήτευσης που σας δημιουργεί η αδυναμία να αντεπεξέλθετε στις πιο πρακτικές
διαστάσεις της σχέσης σας, και έπειτα να ξεκινά  ξανά από ένα διάστημα. Φυσικά για να
δημιουργηθεί αυτή η δυναμική χρειάζεται συνήθως να εμφανίζονται στη συναστρία σας
και άλλοι ανατρεπτικοί παράγοντες, παρόλ' αυτά είναι μια πιθανότητα που δεν μπορεί να
αποκλειστεί.
 
Επίσης είναι πάντα υπαρκτή η πιθανότητα να επιλέξετε και οι δύο να αφεθείτε πλήρως
στην έξαψη και τον καταιγισμό που χαρακτηρίζει τη χημεία σας. Σ' αυτή την περίπτωση
είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσετε μια σχέση που θα σας παρακινήσει να ξεπεράσετε
ανασφάλειες, να διαλύσετε φόβους και να ξεπεράσετε πληγές ετών. Όμως, είναι πολύ
συχνό το φαινόμενο μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Έτσι η ερωτική
παρόρμηση μπορεί να αναγκάσει εσένα κυρίως (αλλά και η Angelina Jolie μπορεί να
βιώσει εξίσου την ίδια παρόρμηση) να γκρεμίσεις στοιχεία της προσωπικής σου ζωής
που σου προσέφεραν σταθερότητα και ασφάλεια. Παρασυρόμενος από αυτή τη
δυναμική μπορεί να έρθεις σε ρήξη με την οικογένεια σου ή με πολύ στενούς φίλους σου
(ίσως επειδή δεν μοιράζονται τον ενθουσιασμό σου για την επιλογή σου) και τελικά να
χάσεις το προστατευτικό πλέγμα που παρείχαν στη ζωή σου. Μπορεί επίσης εξαιτίας του
έρωτα σου για εκείνη να προβείς σε εκκεντρικές επιλογές στην επαγγελματική σου ζωή
και να εγκαταλείψεις μια καριέρα ή μια επαγγελματική πορεία που για χρόνια έκτιζες για
να ζήσεις στο έπακρο τη σχέση μαζί της.
 
 
 
Η αγάπη δεν είναι (μόνο) ουτοπία
 
Τελικά, όσο περισσότερο κρατάει η σχέση σας, τόσο θα γίνεται αντιληπτό και από τους
δύο ότι ο συνδυασμός του ενθουσιασμού σου και της ιδεαλιστικής φύσης που η Angelina
Jolie εκφράζει, μπορεί να οδηγήσει και τους δύο σας να πιστέψετε τυφλά σε μια
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ουτοπική κοινή πορεία, όπου μπροστά στον έρωτα σας εκμηδενίζετε την αξία που έχουν
στη ζωή σας οι υπόλοιπες σχέσεις (επαγγελματικές, φιλικές και οικογενειακές) αλλά και
πιο πρακτικά ζητήματα. Με άλλα λόγια είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείτε σε σημείο
που να χάσετε την επαφή σας με την πραγματικότητα και τη σημασία που έχουν τα
πρακτικά της ζητήματα. Αν κερδίσετε αυτό το στοίχημα και καταφέρετε να
ενσωματώσετε μέσα στην διάχυτη έξαψη και δυναμική του έρωτα σας και απλά
καθημερινά ζητήματα (την οργάνωση του προγράμματος σας, τις επαγγελματικές και
οικογενειακές υποχρεώσεις, εποικοδομητικό χρόνο με τους φίλους σας κτλ) τότε
πραγματικά εσύ και η Angelina Jolie μπορείτε σε βάθος χρόνου να δημιουργήσετε μια
σχέση που θα ανταπεξέρχεται και στις πιο μεγάλες δυσκολίες.
 
 
 
part 2
 
Σαν να μην πέρασε μια μέρα
 
Υπάρχει ακόμη μια σημαντική διάσταση της σχέσης σας που αποκαλύπτεται μέσα από
την ανάλυση των ζωδίων σας και αυτή είναι η πιο ανάλαφρη και περιπετειώδης πτυχή της
που κάνει την εμφάνιση της μέσα στη καθημερινότητα σας. Γιατί δύο ζώδια σαν τα δικά
σας, ακόμη και κάτω από τις δυσκολότερες προκλήσεις θα βρίσκουν τον τρόπο να
απολαμβάνουν τη παρέα μεταξύ τους. Το ερώτημα όμως που γεννάται είναι κατά πόσον
αρκεί αυτή η πτυχή του έρωτα σας να υποστηρίξει αληθινά τη σχέση. Ναι, όπως με όλες
τις επιρροές του χαρακτήρα σας, υπάρχει και σ' αυτή μια μεγάλη πρόκληση που
καλείστε να αποφύγετε...
 
Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που κυριαρχεί στα ζώδια και των δύο σας είναι η
επιθυμία σας να διατηρείτε ανοιχτές τις προοπτικές και τους ορίζοντες στη ζωή σας.
Αυτή η επιθυμία μπορεί εκφράζεται, είτε σαν μια διάθεση να παραμένετε αυτόνομοι στη
υλική σας ζωή (να μην εξαρτάστε δηλαδή οικονομικά από κανένα/καμία σύντροφο ή
γονιό), είτε σαν μια ροπή προς όλο και μεγαλύτερη ελευθερία σκέψης και δράσης ή και
πιο αληθινά δυνατά συναισθήματα. Ίσως ήταν ακριβώς αυτό το ελεύθερο πνεύμα σας και
η ανάγκη για δυνατές συναισθηματικές ή πνευματικές συγκινήσεις που έφερε κοντά τον
έναν στον άλλο και δεν αποκλείεται επίσης να αισθάνεστε σε μεγάλο βαθμό ότι ο έρωτας
σας είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Έτσι το στοιχείο που σε πρώτη φάση στηρίζει τη σχέση
σας και της δίνει φτερά είναι η επιθυμία να ανακαλύπτετε συνεχώς ολοένα και
περισσότερες εμπειρίες, να βρίσκεστε συνεχώς σε κίνηση και να εξερευνείτε νέες ιδέες,
νέα μέρη, νέες φιλοσοφίες ζωής. Ανεξάρτητα από την ηλικία σας, η χημεία σας μπορεί
να γεμίζει τη καθημερινότητα της σχέσης με δυνατά συναισθήματα έξαψης που σας
κάνει να νιώθετε σαν είστε ξανά δύο ερωτευμένοι έφηβοι.
 
Ο λόγος που συμβαίνει αυτό σχετίζεται έντονα με το χαρακτήρα των ζωδίων σας που
αποζητούν τη κίνηση και την αλλαγή, γιατί όταν εκφράζουν αυτές τις ποιότητες
αναζωογονούνται. Σε ένα πιο εσωτερικό επίπεδο, οποιαδήποτε ιδέα, κατάσταση ή άποψη
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παραμένει στάσιμη προκαλεί και στους δύο σας μια αίσθηση εγκλωβισμού. Όπως είναι
λογικό αυτή πτυχή της προσωπικότητας σας είναι που σας δίνει μια σπάνια
προσαρμοστικότητα και σας βοηθά να αντιμετωπίζετε με επιτυχία κάθε δύσκολη
περίσταση. Όμως αυτό που είναι το μεγάλο όπλο του χαρακτήρα σας είναι και η μεγάλη
παγίδα! Αν αφεθείτε σ' αυτή σας τη ροπή για προσαρμοστικότητα  ενδέχεται να φτάσετε
στο σημείο να αλλάζετε σα τα πουκάμισα στόχους και επιθυμίες μέσα στη σχέση. 
Μάλιστα είναι πιθανό, τόσο η Angelina Jolie, όσο κι εσύ, να φοβάστε να αναλάβετε
οποιαδήποτε σοβαρή πρωτοβουλία ή απόφαση που φέρει μαζί της ευθύνες. Έτσι
αναδεικνύεται ακόμη μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσετε σε βάθος χρόνου: η
πρόκληση της σταθερότητας.
 
 
 
Ας αποφασίσουμε μαζί
 
Όποιος έχει έστω και μια φορά στη ζωή του ερωτευθεί γνωρίζει ότι οι ερωτικές σχέσεις
ξεκινάνε με τις καλύτερες προθέσεις. Προσδοκίες και όνειρα πρωταγωνιστούν στις
πρώτες αναπνοές κάθε έρωτα,  όμως λίγες σχέσεις καταφέρνουν να τα
πραγματοποιήσουν σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, όπως ήδη αναφέρθηκε, η Angelina Jolie
κι εσύ είστε από αυτά τα ζευγάρια που θέτουν τον πήχη του έρωτα ψηλά. Αυτό συμβαίνει
γιατί και οι δύο είστε πρώτα από όλα ερωτευμένοι με την αναζήτηση δυνατών εμπειριών,
με το συνδυασμό εγκεφαλικής και συναισθηματικής έξαψης που προξενεί η ερωτική
επιθυμία και πάντα ένα κομμάτι του εαυτού σας ζει με την επιθυμία του ενός Έρωτα που
θα δώσει στη ζωή νόημα και θα την αλλάξει μια για πάντα. Έτσι εξαιτίας της
ιδιοσυγκρασίας σας, οι προσδοκίες και τα όνειρα για την πορεία της σχέσης σας μπορεί
ακόμη και ν' αγγίζουν τα ουράνια. Είναι αυτό το άπιαστο, ιδανικό κομμάτι των ερωτικών
σας προσδοκιών που δημιουργεί σε βάθος χρόνου μια αίσθηση ανικανοποίητου και
προκαλεί τάσεις φυγής από τις υποχρεώσεις της ρουτίνας.
 
Έτσι, με εντελώς φυσικό τρόπο, η σχέση αυτή σας φέρνει και τους δύο αντιμέτωπους με
την ανάγκη να αναλάβετε από κοινού μια απόφαση: σας κάνει ο έρωτας σας αρκετά
ευτυχισμένους ώστε να αντιμετωπίσετε ευθέως τις πρωτοβουλίες και τις υποχρεώσεις
που απαιτεί μια ενήλικη σχέση; Με άλλα λόγια, αν αυτή η σχέση πρόκειται να ανθίσει σε
μια πραγματική αγάπη θα πρέπει και οι δύο να πάτε κόντρα στη κοινή σας φύση που
είναι η αδιάκοπη κινητικότητα και προσαρμογή στις συνθήκες. Ίσως το πρώτο βήμα για
τη σταθερότητα είναι καταλάβετε ότι αυτό που μπορείτε να δημιουργήσετε μαζί έχει
μεγαλύτερη αξία σαν εμπειρία από οποιαδήποτε άλλη. Επιπλέον, δεν φαντάζει ιδιαίτερα
δύσκολο να κατανοήσετε τη δυναμική που έχετε μαζί, αφού η επιθυμία για επικοινωνία
αποτελεί προτεραιότητα και για τους δύο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρείτε το
κοινό τόπο για να επικοινωνήσετε ουσιαστικά καθώς δεν είναι ασυνήθιστο για ζευγάρια
σαν κι εσάς να μιλάνε πολύ αλλά να αποφεύγουν επιδέξια να επικοινωνήσουν για τις
ουσιαστικές διαφορές και τα παράπονα τους...
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Επομένως το μεγάλο όπλο σας οφείλει να γίνει η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία.
Μοιράζεστε παρόμοιες επιθυμίες, έχετε σε πολλά επίπεδα τις ίδιες φοβίες, σας
εξιτάρουν και σας τρομάζουν παρόμοιες προοπτικές. Για όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει
να μιλάτε ανοιχτά! Και φυσικά για να συμβεί αυτό κάποιος από τους δύο πρέπει να πάρει
την πρωτοβουλία να ανοιχτεί στον άλλο. Και αυτό είναι το δεύτερο στάδιο για να
επιτύχετε την σταθερότητα στη σχέση σας: να έχετε το θάρρος να μιλάτε χωρίς
υπεκφυγές και ενοχές ο ένας στον Άλλο. Όμως αν το καλοσκεφτείς αυτό είναι στη
πραγματικότητα ένα μάλλον εύκολο βήμα, με δεδομένο τον υψηλό βαθμό εγκεφαλικής
σύνδεσης που μοιράζεστε. Μόνο όταν η επικοινωνία σας αποκτήσει αυτά τα
χαρακτηριστικά θα καταφέρετε να αναπτύξετε μεταξύ σας τον απαραίτητο βαθμό
συνεργασίας για να ξεμπερδεύετε όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσματικά με τις
πρακτικές διαστάσεις της σχέσης και τις καθημερινές υποχρεώσεις, που τις αισθάνεστε
πιθανόν και οι δύο ως βάρος.
 
 
 
Η ευθύνη είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια
 
Τι ενδέχεται να συμβεί σε αντίθετη περίπτωση;  Από τη μια πλευρά ίσως μεγεθυνθεί η
απέχθεια και των δύο στις πρακτικές διαστάσεις της σχέσης. Αποτέλεσμα αυτής της
δυναμικής θα είναι η ανάπτυξη έντονης νευρικότητας ανάμεσα σας καθώς συνεχώς ο
ένας θα περιμένει από τον άλλο να κάνει το πρώτο βήμα για να λυθεί οποιαδήποτε
πρόκληση ή πρόβλημα μέσα στη ρουτίνα σας. Τελικά το μόνο που θα μένει όμως στο
τέλος θα είναι αυτή η αναμονή και το βήμα δε το τολμά κανείς, ενώ την ίδια στιγμή τα
προβλήματα συσσωρεύονται. Ακόμη μια πιθανότητα είναι να σας κυριεύσουν ισχυρές
τάσεις φυγής που απειλούν τη συνέχεια και τη συνοχή της σχέσης και τελικά και την
επιβίωση της. Τέλος, σε ακραίες περιπτώσεις ενδέχεται η αποστροφή σας για τις
υποχρεώσεις και η ανία από τη ρουτίνα να σας οδηγήσει στο σημείο να τροφοδοτεί ο
ένας τις φαντασιώσεις του στον άλλο και η οποιαδήποτε σταθερότητα στην
επαγγελματική και κοινωνική ζωή και των δύο κινδυνεύει κάθε φορά να διαλυθεί από μια
νέα ιδέα ή μια νέα περιπέτεια που φαντάζεστε ότι θα ζήσετε.
 
Τελικά, στη καλύτερη έκφραση της αυτή είναι μια σχέση που θα μπορούσε να
ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε δυσκολία ή πρόκληση της καθημερινότητας, όσο ξαφνική,
ακραία και ισχυρή κι αν είναι. Η φύση του χαρακτήρα σας και οι ικανότητες συνεργασίας
που μπορείτε να αναπτύξετε απαντώνται σε ελάχιστες σχέσεις. Όμως για να γίνει
πραγματικότητα αυτή η προοπτική πρέπει και οι δύο να αποφασίσετε από κοινού ότι
επιλέγετε να ζήσετε μαζί όλες τις εμπειρίες μιας σχέσης, στις οποίες μοιραία
περιλαμβάνονται και οι ευθύνες. Πρέπει με άλλα λόγια να επιλέξετε ο ένας τον άλλο
πραγματικά, με όλες τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις που περιλαμβάνει αυτή η
επιλογή.
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“ΜΑΘΕ ΠΟΣΟ ΤΑΙΡΙΑΖΕΤΕ! ΑΠΕΚΤΗΣΕ
ΤΩΡΑ ΤΟ STARDOME* LOVE MATCH!” 
 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 αναφορά Stardome* Love Match, ο οδηγός ερωτικής
συμβατότητας του Stardome*, 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.
 
Επιπλέον και για κάθε κατηγορία μπορείς να διαβάσεις μια πλήρη 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;
 
Απόκτησε ΤΩΡΑ το Stardome* Love Match για τη δική σου σχέση!
 
http://www.stardome.gr/products/love_match_report.html
 
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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