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Όλα όσα πρέπει να μάθεις για τους πλανήτες και τα ζώδια για τον μήνα Ιούλιο

Ο δεύτερος μήνας του Καλοκαιριού, o Ιούλιος, έρχεται και μαζί του φέρνει...

- Η Αφροδίτη που τρεχάτη μπαίνει στους Διδύμους στις 05/07 και ώρα3:00 το
ξημέρωμα, υπενθυμίζοντας μας ότι η ζωή είναι μια βόλτα! Χαρίζει απλόχερα κέφι,
κίνηση, ενέργεια και εύνοια στην ερωτική σας ζωή σε σας τους Διδύμους, αλλά και
σε Τοξότες, Παρθένους και Ιχθύς. Θα διασκεδάσετε, θα φλερτάρετε, θα πηγαίνετε
σαν τις μέλισσες από λουλούδι σε λουλούδι να μαζέψετε τους χυμούς τους και
φυσικά ούτε λόγος για παθιασμένες καταστάσεις και δράματα. Μια ανεμελιά, μια
επιπολαιότητα θα την έχετε, οπότε καλό είναι να περάσετε όμορφα τώρα και να
μην ψάχνετε για δεσμεύσεις. Κι εσείς Ζυγοί και Υδροχόοι από δίπλα, θα πάρετε
μια γεύση καλοκαιριάτικων ειδυλλίων, ενώ Ταύροι και Σκορπιοί γίνεστε πιο
παιχνιδιάρηδες και περιπετειώδεις, αφήστε που θα σας φέρει και οικονομικά
δωράκια.

Let the party begin και εσείς Καρκίνοι, αφού στο τσακ, πριν εκπνεύσει ο μήνας
στις 31/07 και ώρα 17:55 μμ το απόγευμα υποδέχεστε την Ωραία στο ζώδιό σας
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και το καλοκαίρι για σας μόλις άρχισε! Αιγόκεροι, Ζυγοί και Κριοί, μόλις λάβατε το
σύνθημά της, βγάλτε τον ερωτισμό, τον ρομαντισμό που κρύβετε μέσα σας κι
ετοιμαστείτε να μοιραστείτε μοναδικές στιγμές αγάπης και συντροφικότητας,
αγκαλιά με το αμόρε σας ή να γνωρίσετε κάποιο άλλο, αν είστε ελεύθεροι κι
ωραίοι. Εδώ όμως οι πιθανότητες δημιουργίας σχέσης είναι περισσότερες, αφού
δε σας αρκούν οι περιπέτειες και οι εφήμεροι έρωτες. Ανάλογες στιγμές θα ζήσετε
κι εσείς Σκορπιοί και Ιχθύες, καθώς θα έρθετε πιο κοντά συναισθηματικά με
κάποιο πρόσωπο ή το ταίρι σας, ενώ Δίδυμοι και Τοξότες θα αρχίσετε να βλέπετε
μια άνθηση στα οικονομικά σας.

- Ο Ερμής μια μέρα μετά την Αφροδίτη στις 06/07 και ώρα 3:20 πμ περνά στον
λαμπερό Λέοντα δίνοντας μια ευκαιρία σε σας τα Λιοντάρια, τους Υδροχόους,
τους Ταύρους και τους Σκορπιούς να εντυπωσιάσετε τον κόσμο, με την παρουσία
σας, να τραβήξετε τα φώτα πάνω σας, φυσικά να αυτοδιαφημιστείτε και θα
καταφέρετε με επιτυχία να κάνετε καλές διασυνδέσεις. Εσείς Κριοί και Τοξότες
θα βγάλετε το φλογερό σας ταμπεραμέντο και θα κερδίσετε καρδιές, ενώ
Αιγόκεροι και Καρκίνοι θα έχετε αρκετές ιδέες για να αυξήσετε τα εισοδήματά σας
αλλά και να... σπαταλήσετε όσα βγάζετε σε αγορές κι απολαύσεις.

Στις 26/07, 2:42 πμ θα περάσει στην Παρθένο και θα δώσει μια ωραιότατη ευκαιρία
σε σας τους Παρθένους, Ιχθύς, Διδύμους και Τοξότες να οργανώσετε τις σκέψεις
και τις ιδέες σας, να καταστρώσετε τα σχέδιά σας και να επικοινωνήσετε με
συγκεκριμένους ανθρώπους και να κάνετε χρήσιμες επαφές. Αν μάλιστα δεν έχετε
ξεκινήσει διακοπές ακόμα, θα κλείσετε όλες τις εκκρεμότητές σας και θα
τακτοποιήσετε γραφειοκρατικές υποθέσεις, πριν φύγετε. Θα βοηθηθείτε κι εσείς
Υδροχόοι και Λέοντες στο να μαζέψετε χρήματα που δεν θα ξοδέψετε ελαφρά τη
καρδία, ενώ Αιγόκεροι και Ταύροι θα βάλετε σε τάξη τη ζωή σας, έστω για λίγο.

- Η Πανσέληνος του μήνα γίνεται 09/07/2017 και ώρα 7:07 πμ, 17° 09’ στον
Αιγόκερω και το ολόγιομο φεγγάρι θα ρίξει άπλετο φως σε αρκετές πτυχές της
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής σε Καρκίνους, Αιγόκερους, Ζυγούς και
Κριούς. Η συναισθηματική σας φόρτιση θα είναι έντονη και ενδεχομένως σε
ορισμένες περιπτώσεις να θολώσει την κριτική σας σκέψη ή να σας παρασύρει σε
ενέργειες αψυχολόγητες. Οι σχέσεις κι οι συνεργασίες σας θα αποδείξουν, αν και
πόσο αντέχουν τους κραδασμούς, κάποιες θα αναθεωρηθούν, ενώ άλλες θα
κλείσουν τον κύκλο τους. Μεγάλες αγάπες θα γεννηθούν αυτή την περίοδο και ίσως
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παρθούν κι αποφάσεις για παγιοποίηση μιας κατάστασης. Εσείς, Ταύροι και
Παρθένοι καλείστε να σκεφτείτε ψύχραιμα τα επόμενα βήματά σας ενώ Τοξότες
και Δίδυμοι να τακτοποιήσετε οικονομικές σας υποθέσεις.

- Ο Άρης περνά κι αυτός στον Λέοντα στις 20/07 και ώρα 15:20, ενισχύοντας τη
σιγουριά, την ισχυρή θέληση και τις αρχηγικές τάσεις σε εσάς τα Λιοντάρια,
Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να αναλάβετε
πρωτοβουλίες και να κάνετε αρκετά τόσο σε προσωπικό, όσο και επαγγελματικό
επίπεδο. Σαφώς, δε θα γίνουν με μουσική και τριαντάφυλλα, αλλά με εντάσεις,
επιβολή και ενδεχομένως ρήξεις με πρόσωπα με τα οποία ζείτε, ανήκουν στο στενό
σας περιβάλλον ή συνεργάζεστε. Ενδεχομένως να βγάλετε αλαζονεία,
προκλητικότητα ή εκκεντρικότητα που θα δημιουργήσουν ανταγωνισμούς και
επιθετικότητα. Από την άλλη, εσείς Αιγόκεροι και Καρκίνοι θα γίνετε πιο
«τζογαδόροι» στα οικονομικά σας ενώ Κριοί και Τοξότες... στον έρωτα.

- Ο Ήλιος έρχεται στη φυσική του θέση, στον Λέοντα, στις 22/07 και ώρα 18:15,
δίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε σας Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και
Σκορπιούς. All eyes on you, λοιπόν και πρέπει να το εκμεταλλευτείτε δεόντως για
να κερδίσετε εντυπώσεις και να διαπρέψετε στον προσωπικό ή επαγγελματικό
στίβο. Η ζωντάνια, η ενέργεια, η δημιουργικότητα, η γενναιοδωρία σας θα δώσουν
στη ζωή τη δική σας και των γύρω σας χαρά. Η τάση σας για απολαύσεις και
πολυτέλειες θα είναι μεγάλη, όπως, επίσης, η έντονη περηφάνια και η
επιβλητικότητα που θα τραβήξει την προσοχή. Καλό θα ήταν, ωστόσο, να
αποφύγετε τις υπερβολές. Αιγόκεροι και Καρκίνοι η σεξουαλικότητά σας θα
εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ Κριοί και Τοξότες... βάλτε τώρα που γυρίζει γιατί
ερωτικά δε θα πιάνεστε.

- Η Νέα Σελήνη γίνεται στις 23/07/2017 και ώρα 12:45 μμ, 0° 44’, στον Λέοντα.
Εκπρόσωποι του Σταθερού Σταυρού, Λέοντες, Υδροχόοι, Σκορπιοί και Ταύροι,
ήρθε η ώρα να κλείσετε έναν κύκλο στις προσωπικές και επαγγελματικές σας
σχέσεις και να ξεκινήσετε μια καινούργια πορεία. Όλα δείχνουν ότι για την
τρέχουσα περίοδο θα επιχειρήσετε αρκετά, θα ρισκάρετε αλλαγές, θα πάρετε
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σημαντικές αποφάσεις, ακόμα και για συμβίωση-γάμο ή ένα παιδί και θα
προκαλέσετε την τύχη σας ερωτικά. Αν δεν υπερεκτιμήσετε τον εαυτό σας ή δεν
υποτιμήσετε τους άλλους, τότε θα καταφέρετε πολλά. Το σίγουρο είναι ότι
μπορείτε να κατακτήσετε το θρόνο, αν παίξετε σωστά το παιχνίδι. Ευνοείστε κι
εσείς Κριοί, Τοξότες, Αιγόκεροι και Καρκίνοι, παρότι θα έχετε μια μεγαλύτερη
ευκολία, αφού θα ελκύετε και τις πέτρες!

Για όλα τα ζώδια, λοιπόν, «έχει ο μπαξές» του Ιουλίου! Αλλά αν δε σας... χόρτασαν
αυτά που διαβάσατε και θέλετε κι άλλα για τους πλανήτες, για να
προετοιμαστείτε κατάλληλα ως προς τι να προσέξετε ή να κάνετε και να μάθετε
πότε, πώς κι αν επηρεάζεστε από τα καμώματά τους,
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