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Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

από την Τζούλια Ζησοπούλου

Προβλέψεις για το κάθε 

Κινέζικο ζώδιο

Καριέρα- Έρωτας- Υγεία

Ανάλυση Φενγκ Σούι 2020 για 

το σπίτι & τον επαγγελματικό 

σας χώρο

Οι προσωπικές ευνοϊκές 

κατευθύνσεις σύμφωνα με τη 

χρονιά γέννησης

Life Coaching tips για ευεξία, 

χαλάρωση, απελευθέρωση 

μπλοκαρισμάτων, ομορφιά, 

αυτοεκτίμηση



Ανακαλύψτε τι σας επιφυλάσσει το 2020, τι μπορείτε να

κάνετε στο χώρο σας & σε προσωπικό επίπεδο, για να έχετε

όλα όσα θέλετε.

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τυχόν προβλήματα και

προκλήσεις και ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας;

• Εύνοια στον οικονομικό τομέα

• Έλξη & αξιοποίηση ευκαιριών

• Έρωτας και βελτίωση σχέσεων

• Απελευθέρωση μπλοκαρισμάτων

• Καινούρια ξεκινήματα

• Αυτογνωσία

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Για μια ευτυχισμένη και επιτυχημένη 
χρονιά, ο οδηγός αυτός περιέχει όλα τα 

μυστικά για το 2020

Μέταλλο

庚
子

Ποντικός



ΦΕΝΓΚ ΣΟΥΙ 2020

Προσωπικό κινέζικο ζώδιο

Προσωπικές ευνοϊκές κατευθύνσεις

Ανάλυση χώρου σύμφωνα με τα Flying Stars του                                                                                                                          
2020 & σε συνδυασμό με:

Τζούλια
Ζησοπούλου

www.juliafsc.cοm



Η διάσημη Oprah Winfrey έχει δηλώσει ότι:

Το Φενγκ Σούι, όταν εφαρμοστεί σωστά, θα σας 
παρουσιάσει πολλές ευκαιρίες.

Το τι θα κάνετε με αυτές τις ευκαιρίες, επαφίεται 
στην ελεύθερη βούληση σας

Το Φενγκ Σούι ή αλλιώς Οικοδυναμική είναι η αρχαία

Κινέζικη τεχνική που εναρμονίζει την ενέργεια του

περιβάλλοντος με τον χώρο και τον άνθρωπο.

Μια ολοκληρωμένη μελέτη περιλαμβάνει 

3 Σημεία-Κλειδιά:

Τη φυσική μορφολογία – Περιβάλλον

Το κτίριο- Χωροθέτηση

Άνθρωπος -Αποφάσεις & επιλογές

Τα παραπάνω συνδέονται με μια κοινή συνιστώσα

που είναι ο χρόνος.

Ο οδηγός Φενγκ Σούι 2020, βασίζεται στις ετήσιες

επιρροές της ενέργειας (flying stars) στο περιβάλλον

& το χώρο και έχει γρήγορα αποτελέσματα.

Σκοπός, είναι η χρήση των ευνοϊκών σημείων του

σπιτιού ή του επαγγελματικού χώρου σε συνδυασμό

με το προσωπικό σας Κινέζικο ζώδιο & τις ευνοϊκές

σας προσωπικές κατευθύνσεις.

Μέσα από τη μελέτη Φενγκ Σούι, προκύπτουν ποια

σημεία είναι ευνοϊκά για εσάς και πως μπορείτε να τα

ενεργοποιήσετε ώστε να έχετε άμεσα αποτελέσματα
για το 2020.



Παράδειγμα κάτοψης σπιτιού με τα flying stars για το 2020

Ανατολή Δύση

Βορράς

Νότος

Πίνακας Flying Stars για το 2020



Βορειοδυτικά

Flying Star 8

Στον Βορειοδυτικό τομέα έχουμε την ευνοϊκή επιρροή του

flying star 8, που αντιπροσωπεύει τη σταθερή πρόοδο, την
αυτοσυγκέντρωση, την εύνοια στις ερωτικές σχέσεις. Η
χρήση του ΒΔ τομέα ευνοεί τις σημαντικές συναντήσεις,
κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, επαφές. Οι άνθρωποι θα
σας στηρίξουν και θα επενδύσουν σε εσάς.

Παράδειγμα κάτοψης επαγγελματικού χώρου με τα flying stars για το 2020

Η είσοδος βρίσκεται Βορειοδυτικά

Είναι πολύ καλό σημείο για δημιουργία, οραματισμό και

επίτευξή στόχων. Φέρνει καλοτυχία και εύνοια στον
οικονομικό τομέα.
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Βορειοδυτικά

Flying Star 8

Σπίτι
Αν η κεντρική είσοδος ή το μπαλκόνι σας βρίσκονται
Βορειοδυτικά, τότε ο χώρος του σπιτιού δέχεται τις θετικές
επιρροές του flying star 8 για το 2020.

Μπορείτε να σταθεροποιήσετε και να αυξήσετε τα
εισοδήματα σας και να βελτιώσετε τις σχέσεις σας.

Επαγγελματικός χώρος

Βορειοδυτικά είναι το ιδανικό σημείο αν έχετε το γραφείο, το

ταμείο ή την είσοδο της επιχείρησης σας.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε και να εκμεταλλευτείτε τις
ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται και να θέσετε πολύ
καλές βάσεις στα οικονομικά.

Ευνοεί περισσότερο τα άτομα που έχουν Φίδι, Βούβαλο &

Δράκο στον προσωπικό τους χάρτη.

Δεν ευνοεί άτομα που έχουν τον Λαγό στον προσωπικό
τους χάρτη.

* Η εξωτερική μορφολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή

των flying stars. Όταν είναι ευνοϊκή ενισχύει τα θετικά τους

χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνει τη δύναμη τους και

ενισχύει την αρνητική τους πλευρά.



Δύση

Flying Star 9

Στον Δυτικό τομέα έχουμε την ευνοϊκή επιρροή του flying star
9, που αντιπροσωπεύει την επιτυχία και την αναγνώριση για
όσους έχουν δουλέψει στο παρελθόν. Είναι μία χρονιά όπου
οι κόποι ανταμείβονται. Όσο πιο θετικός και γενναιόδωρος

είναι κάποιος, τόσο περισσότερο μεγιστοποιεί την καλή του
τύχη για την ολοκλήρωση των στόχων του.

Παράδειγμα κάτοψης σπιτιού με τα flying stars για το 2020

Είσοδος στη Δύση

Χρειάζεται αντίληψη και συγκρότηση μυαλού. Όχι
επανάπαυση γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα
αποτελέσματα.

Νότος

Ανατολή Δύση

Βορράς



Δύση

Flying Star 9

Σπίτι

Αν η κρεβατοκάμαρα σας βρίσκεται Δυτικά, τότε το 2020
σας ευνοεί για να ασχοληθείτε με την πνευματική σας εξέλιξη
και την φυσική σας βελτίωση. Είναι η ιδανική περίοδος για
να θέσετε ένα στόχο ή να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα με

επιτυχία.

Επαγγελματικός χώρος

Αν η είσοδος της επιχείρησης σας ή το γραφείο σας
βρίσκονται Δυτικά, τότε επικεντρωθείτε στους στόχους σας
και δουλέψτε συστηματικά και με καθαρό πλάνο για να τους
επιτύχετε. Τηρείστε ότι υπόσχεστε.

Η χρήση του Δυτικού τομέα ενεργοποιεί την επαγγελματική

ανέλιξη και τις οικονομικές ευκαιρίες.

Ευνοεί περισσότερο τα άτομα που έχουν Άλογο, Σκύλο &
Χοίρο στον προσωπικό τους χάρτη.

Δεν ευνοεί άτομα που έχουν τον Πίθηκο στον προσωπικό
τους χάρτη.

* Η εξωτερική μορφολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή

των flying stars. Όταν είναι ευνοϊκή ενισχύει τα θετικά τους

χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνει τη δύναμη τους και

ενισχύει την αρνητική τους πλευρά.



Νοτιοδυτικά

Flying Star 4

Στον Νοτιοδυτικό τομέα έχουμε την ευνοϊκή επιρροή του
flying star 4, που αντιπροσωπεύει την αρμονία και την
ισορροπία στη ζωή. Πολύ καλό σημείο για όσους θέλουν
να προσέξουν τη διατροφή και τη φυσική τους κατάσταση.

Όταν κάποιος βελτιώνεται υιοθετώντας καλύτερες
συνήθειες, γίνεται παράδειγμα έμπνευσης και για το
περιβάλλον του.

Παράδειγμα κάτοψης επαγγελματικού χώρου με τα flying stars για το 2020

Ευνοϊκός τομέας για μελέτη, δημιουργία σχεδίων και επιτυχία
σε σπουδές. Ευκαιρίες για ταξίδια και ερωτικές σχέσεις.

Ν

Α Δ

Β



Νοτιοδυτικά

Flying Star 4

Σπίτι

Αν η κρεβατοκάμαρα σας βρίσκεται στο Νοτιοδυτικό τομέα
του σπιτιού, τότε έχετε τη θετική επιρροή του flying star 4 στις
ερωτικές σχέσεις και την επικοινωνία.

Επίσης ευνοείστε σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν
με ταξίδια και στη μελέτη, αν έχετε το γραφείο σας ή
δουλεύετε με το laptop Νοτιοδυτικά.

Επαγγελματικός χώρος

Αν το γραφείο σας ή ο χώρος υποδοχής βρίσκονται στον
Νοτιοδυτικό τομέα του χώρου, έχετε την ευκαιρία να
αναδείξετε το έργο σας και να γίνετε πηγή έμπνευσης.

Ευνοούνται περισσότερο επιχειρήσεις που ασχολούνται με
τις ολιστικές θεραπείες, την έρευνα και τον τουρισμό.

Ευνοεί περισσότερο τα άτομα που έχουν Τίγρη, Σκύλο &
Πρόβατο στον προσωπικό τους χάρτη.

Δεν ευνοεί άτομα που έχουν τον Ποντικό στον προσωπικό
τους χάρτη.

* Η εξωτερική μορφολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή

των flying stars. Όταν είναι ευνοϊκή ενισχύει τα θετικά τους

χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνει τη δύναμη τους και

ενισχύει την αρνητική τους πλευρά.



Νότος

Flying Star 2

Το 2020 το flying star 2 βρίσκεται στον Νότο.
Αντιπροσωπεύει την ακίνητη περιουσία και τα εισοδήματα
από δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γη.

Ευνοεί τις συνεργασίες που έχουν ένα κοινό στόχο, με
αποτέλεσμα την επιτυχία.

Παράδειγμα κάτοψης επαγγελματικού χώρου με τα flying stars για το 2020

Καλό είναι να αποφεύγεται από άτομα που κοιτούν μόνο το

προσωπικό τους συμφέρον και νιώθουν ανταγωνιστικά.

Ν

Α Δ

Β



Νότος

Flying Star 2

Σπίτι 

Αν η κρεβατοκάμαρα σας βρίσκεται στο Νότο- flying star 2,
χρειάζεται να προσέξετε την υγεία σας. Επηρεάζει κυρίως τις
γυναίκες στα γυναικολογικά. Δεν ευνοείται ο ύπνος.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αλλάξετε δωμάτιο,
μπορείτε να τοποθετήσετε το κρεβάτι σας σε μία από τις
ευνοϊκές σας κατευθύνσεις.

Η καλύτερη κατεύθυνση για την περίπτωση αυτή είναι η 2η

Tian Yi.
Παράδειγμα

Για κάποιον που έχει Life star 7, η 2η καλύτερη κατεύθυνση είναι Νοτιοδυτικά.

* Οι ευνοϊκές σας κατευθύνσεις αναλύονται στο παρακάτω κεφάλαιο σύμφωνα

με το προσωπικό σας Κινέζικο ζώδιο.

ΝΔ



Νότος

Flying Star 2

Επαγγελματικός χώρος

Ο Νότος υπό την επιρροή του flying star 2, ευνοεί τα
κτηματομεσιτικά, τις αγοραπωλησίες ακινήτων και την
αύξηση της ακίνητης περιουσίας.

Πολύ καλό σημείο για είσοδο ή γραφείο, ειδικά για όσους
ασχολούνται με το συγκεκριμένο τομέα.

Ευνοεί περισσότερο τα άτομα που έχουν Τίγρη, Σκύλο &
Πρόβατο στον προσωπικό τους χάρτη.

Δεν ευνοεί άτομα που έχουν τον Ποντικό στον προσωπικό
τους χάρτη.

* Η εξωτερική μορφολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή

των flying stars. Όταν είναι ευνοϊκή ενισχύει τα θετικά τους

χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνει τη δύναμη τους και

ενισχύει την αρνητική τους πλευρά.



Νοτιοανατολικά

Flying Star 6

Νοτιοανατολικά έχουμε την ευνοϊκή επιρροή του flying star
6. Ενεργοποιεί την καλοτυχία και τα χαρούμενα γεγονότα
κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ηρεμία και αρμονία. Θετική
εξέλιξη σε όλες τις υποθέσεις.

Παράδειγμα κάτοψης σπιτιού με τα flying stars για το 2020

Η κρεβατοκάμαρα βρίσκεται στον ΝΑ τομέα του χώρου

Ευνοϊκός τομέας για επαγγελματική εξέλιξη, αναγνώριση και
ανάπτυξη δικτύου (Social Media).

Νότος

Ανατολή Δύση

Βορράς



Νοτιοανατολικά

Flying Star 6

Σπίτι

Αν η είσοδος σας βρίσκεται Νοτιοανατολικά, τότε θα έχετε
μία έντονη κοινωνική ζωή και ευχάριστες προσκλήσεις.

Προσοχή σε ξαφνικές αλλαγές και αδιαθεσίες, αν η
εξωτερική μορφολογία επηρεάζει αρνητικά τη συγκεκριμένη
πλευρά του χώρου και η κρεβατοκάμαρα σας βρίσκεται ΝΑ.

Επαγγελματικός χώρος

Αν το γραφείο σας ή ο χώρος υποδοχής βρίσκονται ΝΑ,
τότε έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε το δίκτυο σας, να
ξεκινήσετε μία σημαντική καμπάνια, να εδραιώσετε τη φήμη
σας.

Ευνοούνται κυρίως επιχειρήσεις που στηρίζονται σε
πωλήσεις, καλλιτέχνες, δημιουργοί.

Ευνοεί περισσότερο τα άτομα που έχουν Ποντικό, Πίθηκο &
Πετεινό στον προσωπικό τους χάρτη.

Δεν ευνοεί άτομα που έχουν τον Σκύλο στον προσωπικό
τους χάρτη.

* Η εξωτερική μορφολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή

των flying stars. Όταν είναι ευνοϊκή ενισχύει τα θετικά τους

χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνει τη δύναμη τους και

ενισχύει την αρνητική τους πλευρά.



Ανατολή

Flying Star 5

Το 2020 το flying star 5 βρίσκεται στον Ανατολή. Είναι ένας
συνδυασμός που προκαλεί περιορισμό και ευθύνες.
Πιθανόν να βιώσετε στρες και κούραση.

Δεν ευνοεί την επέκταση και τις πολλές δραστηριότητες την
ίδια χρονική στιγμή.

Παράδειγμα κάτοψης επαγγελματικού χώρου με τα flying stars για το 2020

Γραφείο στην Ανατολή

Αφοσιωθείτε κάθε φορά σε ένα στόχο, χωρίς μεγάλες
προσδοκίες.

Καλό είναι να αποφύγετε το σημείο αυτό κατά τη διάρκεια
του 2020.
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Ανατολή

Flying Star 5

Σπίτι 

Σε περίπτωση που η κρεβατοκάμαρα βρίσκεται στο

ανατολικό σημείο του σπιτιού και δεν μπορείτε να αλλάξετε
δωμάτιο, μπορείτε σαν εναλλακτική να επιλέξετε να κοιμάστε
σε μια ευνοϊκή σας κατεύθυνση.

Οι καλύτερες για ύπνο είναι η 2η Tian Yi & η 4η Fu Wei.

Παράδειγμα 

Για κάποιον που έχει Life star 8, η 2η καλύτερη κατεύθυνση είναι Βορειοδυτικά.

.

* Οι ευνοϊκές σας κατευθύνσεις αναλύονται στο παρακάτω κεφάλαιο σύμφωνα

με το προσωπικό σας Κινέζικο ζώδιο.

ΒΔ



Ανατολή

Flying Star 5

Επαγγελματικός χώρος 

Αν το γραφείο σας βρίσκεται στην Ανατολή και δεν μπορείτε
να αλλάξετε σημείο, προτείνεται να επιλέξετε μία από τις
προσωπικές ευνοϊκές σας κατευθύνσεις.

Για επαγγελματική επιτυχία, προτείνονται οι 1η Sheng Qi & η

3η Yan Nian.
Παράδειγμα 

Για κάποιον που έχει Life star 1, η 1η καλύτερη κατεύθυνση είναι Νοτιοανατολικά.

.

Ευνοεί περισσότερο τα άτομα που έχουν Πρόβατο, Χοίρο &
Σκύλο στον προσωπικό τους χάρτη.

Δεν ευνοεί άτομα που έχουν τον Πετεινό στον προσωπικό
τους χάρτη.

* Οι ευνοϊκές σας κατευθύνσεις αναλύονται στο παρακάτω κεφάλαιο σύμφωνα
με το προσωπικό σας Κινέζικο ζώδιο.

* Η εξωτερική μορφολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή των flying

stars. Όταν είναι ευνοϊκή ενισχύει τα θετικά τους χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη

περίπτωση μειώνει τη δύναμη τους και ενισχύει την αρνητική τους πλευρά.

ΝΑ



Βορειοανατολικά

Flying Star 1

Στον Βορειοανατολικό τομέα, έχουμε την επιρροή του flying
star 1. Χρειάζεται αυτογνωσία και επίγνωση στις σχέσεις.
Προσοχή στα λεγόμενα και σε πιθανές παρεξηγήσεις.

Παράδειγμα κάτοψης σπιτιού με τα flying stars για το 2020

Το γραφείο βρίσκεται Βορειοανατολικά

Ευνοϊκός τομέας για έρευνα, ανακαλύψεις, ακαδημαϊκά και
επιτυχία σε σπουδές. Ευκαιρίες για ταξίδια και ερωτικές
σχέσεις.

Νότος

Ανατολή Δύση

Βορράς



Βορειοανατολικά

Flying Star 1

Σπίτι

Αν η κρεβατοκάμαρα βρίσκεται Βορειοανατολικά, δέχεστε
μεν την ευνοϊκή επιρροή του 1 στις ερωτικές σχέσεις, αλλά
από την άλλη καλό είναι να προσέχετε τα νεύρα σας και τα
παρορμητικά λόγια.

Υπάρχει η πιθανότητα παρεξηγήσεων από τον σύντροφο
σας.

Επαγγελματικός χώρος

Αν το γραφείο σας βρίσκεται ΒΑ, τότε κατά τη διάρκεια του
2020, έχετε έμπνευση, πολλές ιδέες και την ευκαιρία να έρθετε

σε επαφή με άτομα από το εξωτερικό.

Είναι το ιδανικό σημείο για να δημιουργήσετε και να
αναγνωριστείτε για το έργο σας Ευνοούνται οι ακαδημαϊκοί
και όσοι ασχολούνται με την έρευνα.

Ευνοεί περισσότερο τα άτομα που έχουν Λαγό, Χοίρο &

Άλογο στον προσωπικό τους χάρτη.

Δεν ευνοεί άτομα που έχουν τον Βούβαλο στον προσωπικό
τους χάρτη.

* Η εξωτερική μορφολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή

των flying stars. Όταν είναι ευνοϊκή ενισχύει τα θετικά τους

χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνει τη δύναμη τους και

ενισχύει την αρνητική τους πλευρά.



Βορράς 

Flying Star 3

Το 2020 έχουμε την επιρροή του flying star 3 στον Βόρειο
τομέα του χώρου. Είναι το αστέρι που αντιπροσωπεύει τη
δύναμη, τις ξαφνικές αλλαγές και προκαλεί εντάσεις.

Παράδειγμα κάτοψης σπιτιού με τα flying stars για το 2020

Η τραπεζαρία βρίσκεται στον Βορρά

Προσοχή σε διαμάχες και διαφωνίες. Καλό είναι να
σκέφτεστε πριν πείτε κάτι.

Νότος

Ανατολή Δύση

Βορράς



Βορράς

Flying Star 3

Σπίτι 

Αν η κρεβατοκάμαρα σας βρίσκεται στον Βορρά- flying star
3, τότε χρειάζεται να προσέξετε τις εντάσεις και τις
παρεξηγήσεις με τον σύντροφο σας. Δείξτε περισσότερο
κατανόηση και υπομονή. Δεν είναι ευνοϊκό σημείο για

κρεβατοκάμαρα

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αλλάξετε δωμάτιο,

μπορείτε να τοποθετήσετε το κρεβάτι σας σε μία από τις
ευνοϊκές σας κατευθύνσεις.

Οι καλύτερες για ύπνο είναι η 2η Tian Yi, η 3η Yan Nian & 4η 

Fu Wei
Παράδειγμα

Για κάποιον που έχει Life star 4, η 3η Yan Nian, καλύτερη κατεύθυνση είναι η
Ανατολή.

* Οι ευνοϊκές σας κατευθύνσεις αναλύονται στο παρακάτω κεφάλαιο σύμφωνα

με το προσωπικό σας Κινέζικο ζώδιο.

A



Βορράς

Flying Star 3

Επαγγελματικός χώρος

Ο Βορράς δέχεται την επιρροή του flying star 3, που είναι το
αστέρι των ξαφνικών και έντονων αλλαγών. Ευνοεί κυρίως
αθλητές με υψηλά στάνταρ, άτομα που δουλεύουν σκληρά,

όσους είναι στο στρατό.

Πολύ καλό σημείο για είσοδο ή γραφείο, ειδικά για όσους
θέλουν να πάρουν ένα μελετημένο ρίσκο για να πετύχουν
ένα μεγαλεπήβολο στόχο. Εξουδετερώνει τους

ανταγωνιστές.

Ευνοεί περισσότερο τα άτομα που έχουν Δράκο, Πίθηκο &
Βούβαλο στον προσωπικό τους χάρτη.

Δεν ευνοεί άτομα που έχουν το Άλογο στον προσωπικό
τους χάρτη.

* Η εξωτερική μορφολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή

των flying stars. Όταν είναι ευνοϊκή ενισχύει τα θετικά τους

χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνει τη δύναμη τους και

ενισχύει την αρνητική τους πλευρά.



ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Βρείτε τις προσωπικές σας ευνοϊκές κατευθύνσεις

σύμφωνα με τη χρονιά γέννησης & το φύλο σας και

χρησιμοποιείστε τες ανάλογα για εύνοια σε:

Καριέρα /Χρήμα

Έρωτα/ Ευτυχία

Υγεία/Μελέτη

Τζούλια
Ζησοπούλου

www.juliafsc.cοm



Το Life star ή αριθμός Gua, , είναι ένας από τους

σημαντικότερους παράγοντες στο Φενγκ Σούι και

αποκαλύπτει πολλά για την προσωπικότητά σας.

Προκύπτει από την ημερομηνία γέννησης και το

φύλο και προσδιορίζει τις προσωπικές σας

ευνοϊκές κατευθύνσεις που φέρνουν εύνοια στον

πλούτο, την υγεία, τις σχέσεις, την αρμονία, την

καλοτυχία.

Επίσης καθορίζει ποιες κατευθύνσεις δεν είναι

ευνοϊκές και καλό είναι να αποφεύγετε.

Το Life star έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που

καθορίζουν και δίνουν πληροφορίες για τον

χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε

ατόμου.

Στον επόμενο πίνακα μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός αντιστοιχεί σε

εσάς, ανάλογα με τη χρονιά και το φύλο.

Τι είναι το Life Star & 

πως βρίσκουμε τις προσωπικές 

ευνοϊκές κατευθύνσεις;



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LIFE STAR
Βρείτε το προσωπικό σας νούμερο: Life Star, σύμφωνα με τη χρονιά

γέννησης & το φύλο, στον παρακάτω πίνακα. Η Κινέζικη χρονιά αλλάζει

στις 4 Φεβρουαρίου, εκτός από τα δίσεκτα έτη που αλλάζει στις 3

Φεβρουαρίου.

Παράδειγμα: Για έναν άντρα που γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 1987,

ανήκει στο ζώδιο της Τίγρης και το Life Star νούμερο του είναι το 2.

Για μία γυναίκα που γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1976, ανήκει στο

ζώδιο του Δράκου και το Life Star νούμερο της είναι το 9.



ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Βρείτε τις ευνοϊκές και μη ευνοϊκές κατευθύνσεις σύμφωνα με το
προσωπικό σας Life Star ή αριθμό Gua που προκύπτει από τον
προηγούμενο πίνακα.

Βασίζεται στο φύλο και το έτος γέννησης.

Ακολουθεί η ανάλυση της κάθε κατεύθυνσης



ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1η καλύτερη: Είναι η κατεύθυνση της ζωτικής ενέργειας

που συμβολίζει την παραγωγικότητα και τη δημιουργία.

Είναι η κατεξοχήν ενέργεια που ευνοεί τα σχέδια και τις

πράξεις σας στον επαγγελματικό τομέα,

Η καριέρα απογειώνεται, δημιουργούνται ευκαιρίες για την

επίτευξη των στόχων σας και άνθρωποι– κλειδιά στέκονται

στο πλάι σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον επαγγελματικό τομέα

και να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με 2

τρόπους:

Να βρίσκεστε ή να κοιτάτε στη συγκεκριμένη

κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Για έναν άντρα που έχει γεννηθεί στις 22 Ιουνίου του
1983, ο Life Star αριθμός του είναι το 8 και η 1η του καλύτερη
κατεύθυνση είναι Νοτιοδυτικά.

Η κατεύθυνση αυτή προτείνεται για:

Γραφείο

Είσοδο σπιτιού

Είσοδο επαγγελματικού χώρου

Ταμείο 

Προσανατολισμό μπαλκονιού

Sheng Qi



ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

2η καλύτερη: Tian Yi σημαίνει ο Ουράνιος γιατρός. Είναι η

κατεύθυνση της ζωτικής ενέργειας που όταν

ενεργοποιείται, ευνοεί την σωματική και πνευματική

υγεία.

Επίσης συντελεί στην γρήγορη ανάρρωση από κάποια

ασθένεια.

Μπορείτε να πετύχετε σωματική ευεξία, φυσική αντοχή και

πνευματική ισορροπία με 2 τρόπους:

Να βρίσκεστε ή να κοιτάτε στη συγκεκριμένη

κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Για μία γυναίκα που έχει γεννηθεί στις 3 Ιανουαρίου
του 1974, ο Life Star αριθμός της είναι ο 6 και η 2η της καλύτερη
κατεύθυνση είναι Βορειοανατολικά.

Η κατεύθυνση αυτή προτείνεται για:

Κρεβάτι 

Φούρνο

Είσοδο σπιτιού

Γραφείο γιατρού / θεραπευτή

Tian Yi



ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

3η καλύτερη: Είναι η κατεύθυνση της ζωτικής ενέργειας

που ενεργοποιεί την μακροβιότητα και τις σχέσεις:

ερωτικές, οικογενειακές, φιλικές και επαγγελματικές.

Όταν τη χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αποκαταστήσετε τη

σχέση σας και να επικοινωνείτε καλύτερα με

συνεταίρους και συνεργάτες.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τομέα των σχέσεων και

την μακροβιότητα με 2 τρόπους:

Να βρίσκεστε ή να κοιτάτε στη συγκεκριμένη

κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Για μία γυναίκα που έχει γεννηθεί στις 17 Μαρτίου του
1968, ο Life Star αριθμός της είναι ο 1 και η 3η της καλύτερη
κατεύθυνση είναι Νότια.

Η κατεύθυνση αυτή προτείνεται για:

Κρεβάτι 

Είσοδο σπιτιού

Είσοδο επαγγελματικού χώρου

Ρεσεψιόν

Γραφείο για δημόσιες σχέσεις 

Yan Nian



ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

4η καλύτερη: Είναι η κατεύθυνση της ζωτικής ενέργειας

που ενεργοποιεί την ηρεμία, τη σταθερότητα, τη

συγκέντρωση και την πνευματική διαύγεια.

Όταν έχετε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, θέλετε να

χαλαρώσετε ή να διαλογιστείτε, προτείνεται να

χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους παραπάνω τομείς με 2

τρόπους:

Να βρίσκεστε ή να κοιτάτε στη συγκεκριμένη

κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Για έναν άντρα που έχει γεννηθεί στις 4
Φεβρουαρίου του 1982, ο Life Star αριθμός του είναι ο 9 και η 4η

του καλύτερη κατεύθυνση είναι Νότια.

Η κατεύθυνση αυτή προτείνεται για:

Κρεβάτι 

Είσοδο σπιτιού

Γραφείο για μελέτη

Φούρνος 

Προσανατολισμός μπαλκονιού

Fu Wei



ΜΗ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η κατεύθυνση Huo Hai προκαλεί αναβολές, ίντριγκες και

καθυστερήσεις σε συναλλαγές.

Μπορείτε να τα αποφύγετε όλα αυτά με τον εξής τρόπο:

Να μην κοιτάτε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Για έναν άντρα που έχει γεννηθεί στις 13 Απριλίου του
1993, ο Life Star αριθμός του είναι ο 7 και η Huo Hai κατεύθυνση
του είναι Βόρεια.

Η κατεύθυνση Wu Gui προκαλεί αρνητισμό. Συσχετίζεται με

λάθος συμπεριφορά, απειλές, παρεξηγήσεις, πισώπλατα

χτυπήματα και έλλειψη επικοινωνίας.

Μπορείτε να τα αποφύγετε όλα αυτά με τον εξής τρόπο:

Να μην κοιτάτε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Για μία γυναίκα που έχει γεννηθεί στις 3 Φεβρουαρίου
του 1979, ο Life Star αριθμός της είναι το 2 και η Wu Gui
κατεύθυνση της είναι Νοτιοανατολικά.

Hu Ηai

Wu Gui



ΜΗ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η κατεύθυνση Liu Sha προκαλεί ατυχήματα, δημιουργεί

προβλήματα με τον νόμο, δικαστικές διαμάχες και

άσχημους χωρισμούς.

Μπορείτε να τα αποφύγετε όλα αυτά με τον εξής τρόπο:

Να μην κοιτάτε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Για έναν άντρα που έχει γεννηθεί στις 5 Οκτωβρίου
του 1979, ο Life Star αριθμός του είναι ο 3 και η Liu Sha κατεύθυνση
του είναι Βορειοανατολικά.

Η κατεύθυνση Jue Ming προκαλεί διαφθορά, σκάνδαλα,

πτώχευση επιχειρήσεων, αρρώστιες και γενικότερα φέρνει

κακοτυχία.

Μπορείτε να τα αποφύγετε όλα αυτά με τον εξής τρόπο:

Να μην κοιτάτε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Παράδειγμα: Για μία γυναίκα που έχει γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου
του 1971, ο Life Star αριθμός της είναι το 4 και η Jue Ming
κατεύθυνση της είναι Βορειοανατολικά.

Liu Sha

Jue Ming



ΜΥΣΤΙΚΑ LIFE COACHING

Γίνε ο γκουρού του εαυτού σου

Τζούλια
Ζησοπούλου

www.juliafsc.cοm



Οι περισσότεροι όταν τους ρωτάνε τι είναι αυτό που θέλουν

στη ζωή τους δίνουν σχεδόν τις ίδιες απαντήσεις:

Να γίνω καλύτερος
Να αποκτήσω περισσότερα χρήματα

Να βιώνω μία καλή σχέση
Να είμαι υγιής

Να είμαι ευτυχισμένος

Είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει συνεχώς περισσότερα,
να διεκδικεί και να εξελίσσεται.

Πως μπορεί όμως κάποιος να αποκτήσει αυτό που θέλει
περισσότερο στη ζωή του και να ζει ευτυχισμένος;

Η απάντηση είναι πολύ απλή. Με απόφαση και τις κατάλληλες
επιλογές.

1ο βήμα: 
Αποφασίζω να ζω ευτυχισμένος αποκτώντας τον έλεγχο των 

σκέψεων και των συναισθημάτων. 

2ο βήμα: 
Με πλήρη επίγνωση αξιολογώ μία κατάσταση και κάνω την 

σωστή επιλογή.

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα μετατρέπεστε σε
γκουρού του εαυτού σας, αλλάζετε τις καταγραφές σας και
κατ’ επέκταση τις προβολές στην καθημερινότητα σας.

ΜΥΣΤΙΚΑ LIFE COACHING



Παράδειγμα: Αν συνηθίζετε να προδιαγράφετε αρνητικά ένα

γεγονός χωρίς καν να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του ή να
δοκιμάσετε να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε, τότε το
αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές σας απογοητεύει.

Γιατί όμως κάτι να ξεκινά με αυτόν τον τρόπο; 

Γιατί οι αρνητικές εμπειρίες θα πρέπει να επεμβαίνουν σε κάτι 

καινούριο; 

Είναι σαν το ανέκδοτο με το γρύλο, όμως στο χέρι σας είναι να
λύσετε το γρύλο και να διαμορφώσετε καινούρια μοτίβα,
ευχάριστα.

Με μία απόφαση, όλα αλλάζουν. 

• Κάθε στιγμή που κάνετε μία επιλογή αυτόματα
διαμορφώνετε το παρόν και το μέλλον σας.

• Κάθε φορά που επιβάλλεστε στις σκέψεις σας, αποκτάτε

όλο και μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή σας.

Αντιλαμβάνεστε ότι η πορεία σας δεν εξαρτάται από κανέναν.
Μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι για τη ζωή σας.

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη αυτή, συνειδητοποιείτε ότι είστε
ελεύθεροι και η ευτυχία είναι στα χέρια σας.

ΜΥΣΤΙΚΑ LIFE COACHING



Αλλάζοντας τις καταγραφές σας, αλλάζετε και τις προβολές 
της ζωής σας.

Ο οδηγός Φενγκ Σούι 2020 σας δίνει τη δυνατότητα:

• Να χρησιμοποιήσετε σωστά τον χώρο σας είτε πρόκειται για 
σπίτι ή γραφείο

• Να χρησιμοποιήσετε όλες τις πληροφορίες από τις 
προβλέψεις του 2020 σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης 

• Να πετύχετε όλα όσα έχετε ονειρευτεί μέσα από την 

προσωπική σας εξέλιξη και ευτυχία. 

Τα μυστικά Life coaching δεν είναι τίποτε άλλο από μία
υπενθύμιση για τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει ο
καθένας από μας, ώστε να διαμορφώσει τη ζωή του όπως

επιθυμεί.

Είμαστε ότι σκεφτόμαστε

* Για μια ατομική συνεδρία με την Τζούλια Ζησοπούλου μπορείτε
να στείλετε email juliazisopoulou@gmail.com

ΜΥΣΤΙΚΑ LIFE COACHING

Πολλοί άνθρωποι κυνηγούν 

την ευτυχία.

Άλλοι τη δημιουργούν



ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2020

Ετήσιες προβλέψεις για το κάθε Κινέζικο ζώδιο

Καριέρα

Έρωτας

Υγεία 

Τζούλια
Ζησοπούλου

www.juliafsc.cοm

Μέταλλο

庚
子

Ποντικός



Βρες το Κινέζικο 

ζώδιο σου
* Η Κινέζικη χρονιά αλλάζει στις 4 Φεβρουαρίου,
εκτός από τα δίσεκτα έτη που αλλάζει στις 3
Φεβρουαρίου

Παράδειγμα

Για κάποιον/α που γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 
του 1987, ανήκει στο ζώδιο της Τίγρης.

Για κάποιον/α που γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 
του 1987, ανήκει στο ζώδιο του Λαγού.

Ποντικός

1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008, 2020

Τίγρης

1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010, 2022

Δράκος

1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012, 2024

Άλογο

1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014, 2026

Πίθηκος

1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016, 2028

Σκύλος

1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006, 2018, 2030

Βούβαλος

1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009, 2021

Λαγός

1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011, 2023

Φίδι

1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013, 2025

Πρόβατο

1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015, 2027

Πετεινός

1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017, 2029

Χοίρος

1947, 1959, 1971, 1983, 
1995, 2007, 2019, 2031



Ποντικός

Το 2020 είναι η χρονιά του Ποντικού - Μέταλλο. Το στοιχείο
του μετάλλου σε συνδυασμό με το στοιχείο του νερού που
αντιπροσωπεύει τον Ποντικό, δίνει μια συναισθηματική χροιά
και τονίζει τις διαθέσεις σας ανάλογα. Το πώς θα εξελιχθεί,
εξαρτάται από το τις προτεραιότητες σας.

Η χρονιά είναι πολύ καλή για αυτούς που ξέρουν τι θέλουν
και έχουν θέσει τους στόχους τους ήδη από το 2019. Η καλή
τύχη και η βοήθεια από το περιβάλλον έρχεται απλόχερα και
είναι στο χέρι σας να τις αξιοποιήσετε.

Το 2020 αποκτάτε μεγαλύτερη επιρροή και διαπιστώνετε ότι
έχετε δύναμη στα χέρια σας. Αυτό που πρέπει να προσέξετε
είναι να τη χρησιμοποιήσετε σωστά όχι μόνο για δικό σας
όφελος, αλλά και για το γενικότερο καλό.

Μέσα στη χρονιά θα κληθείτε να πάρετε σημαντικές
αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή σας. Το γεγονός αυτό δεν
πρέπει να σας αγχώνει, καθώς έχετε όλα τα εφόδια και τη
στήριξη για να κάνετε την καλύτερη επιλογή. Άλλωστε οι
αλλαγές είναι κομμάτι της ζωής για να εξελισσόμαστε και να
γινόμαστε καλύτεροι.

Το 2020 είναι η χρονιά που τα συναισθήματα έχουν τον
κύριο λόγο. Ειδικά για εσάς θα πρέπει να προσέξετε το
στρες και τυχόν τάσεις πεσιμισμού. Ότι και να συμβαίνει,
όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε
μία κατάσταση. Η χρονιά είναι πολλά υποσχόμενη για εσάς,
οπότε μην πέφτετε στην παγίδα των αρνητικών
συναισθημάτων. Δοκιμάστε και μία άλλη προσέγγιση.

ΓΕΝΙΚΑ



Ποντικός

Είναι μια χρονιά που επαγγελματικά φέρνει κύρος και
περισσότερες ευθύνες. Αν σας χαρακτηρίζει η
αποφασιστικότητα και γενικότερα είστε δυναμικός
χαρακτήρας, το 2020 θα είναι ευχάριστο και στρωμένο με
δάφνες.

Αν όμως, σαν χαρακτήρας, αποποιείστε εύκολα τις ευθύνες
σας και δυσκολεύεστε να πάρετε αποφάσεις, φέτος θα
συνειδητοποιήσετε ότι είναι κάτι το οποίο θα κληθείτε να
κάνετε. Να θυμάστε ότι έχετε την καλή τύχη και τη στήριξη
των άλλων με το μέρος σας, οπότε μην πτοήστε και με
καθαρό μυαλό είστε ικανοί να κάνετε την καλύτερη επιλογή.
Στο τέλος η όλη εμπειρία θα τονώσει την αυτοπεποίθηση
σας και θα συνειδητοποιήσετε τη μεγάλη αξία σας.

Ευνοούνται κυρίως όσοι ασχολούνται με την προβολή και
τα Social Media. Η χρονιά αυτή προσφέρει το έδαφος για
να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη πλατφόρμα, να λάμψετε
και να συγκεντρώσετε τα φώτα της δημοσιότητας.

Το 2020 μπορείτε να εξελιχθείτε επαγγελματικά ή να πάρετε
προαγωγή. Χρησιμοποιείστε τη δύναμη που έχετε στα χέρια
σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με καλές
συνεργασίες.

Λέξεις κλειδιά: Λάμψη, αναγνώριση, προσκήνιο.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Ποντικό στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Ποντικός

Το 2020 είναι η χρονιά που γοητεύετε και επικεντρώνετε την
προσοχή των άλλων. Έχετε το πάνω χέρι στις σχέσεις σας
και ευνοούνται οι πρωτοβουλίες που παίρνετε. Μη διστάζετε
να εκφράζετε τις ιδέες σας, γιατί πολύ απλά θα έχουν θετική
ανταπόκριση από τον/την σύντροφο σας.

Οι ελεύθεροι έχετε τη δυνατότητα να ερωτευτείτε ένα άτομο
που θα συναντήσετε σε μία κοινωνική εκδήλωση ή μέσω
φίλων. Να είστε σίγουροι ότι πολλοί γοητεύονται από την
παρουσία σας και δεν περνάτε απαρατήρητοι.

Σε περίπτωση που είστε σε μία κατάσταση που δεν σας
ικανοποιεί και πρέπει να πάρετε μία απόφαση, το 2020 σας

βοηθάει να κάνετε την καλύτερη επιλογή, ώστε να είστε
ευτυχισμένοι. Ότι δεν λειτουργεί βγαίνει στην επιφάνεια και αν
δεν το αντιμετωπίσετε έγκαιρα, μπορεί να σας προκαλέσει
πίεση και στρες.

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβουλία, γοητεία, κοινωνικότητα.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Ποντικό στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Ποντικός

Μία υπέροχη χρονιά ευεξίας και εξέλιξης για όσους έχουν
δουλέψει με τον εαυτό τους και έχουν μάθει μέσα από τα
προσωπικά τους βιώματα.

Το 2020 σας βοηθάει να έχετε καλύτερη αντίληψη, έτσι ώστε
να διαμορφώσετε τη ζωή σας όπως επιθυμείτε. Εύκολα θα
βρίσκετε τη λύση σε τυχόν πρόβλημα και απαντήσεις στα

ερωτήματα σας.

Είναι μία χρονιά πλούσια σε συναισθήματα που σας καλεί
να τα διαχειριστείτε σε ορισμένες καταστάσεις. Προσοχή στο
στρες και στην αρνητική προσέγγιση απέναντι στην
καθημερινότητα, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να σας
παρασύρει και να νιώθετε ότι είστε εγκλωβισμένοι.

Προσοχή στη διατροφή και σε ευαισθησία του
ουροποιητικού συστήματος. Καλό είναι να κάνετε τσεκ απ
αν δεν νιώθετε καλά.

Λέξεις κλειδιά: Πνευματικότητα, εξέλιξη, δράση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Ποντικό στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΠΟΝΤΙΚΟΣ

7 Δεκεμβρίου- 5 Ιανουαρίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 7 Δεκεμβρίου- 5 Ιανουαρίου, τότε έχετε

μήνα Ποντικό, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για τον Ποντικό- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΠΟΝΤΙΚΟΣ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Ποντικός φαίνεται στο παράδειγμα της
εικόνας (στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,

διαβάστε την πρόβλεψη για τον Ποντικό- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΠΟΝΤΙΚΟΣ

23:00- 01:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 23:00- 01:00, τότε έχετε ώρα Ποντικό,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
τον Ποντικό- ΥΓΕΙΑ.



Βούβαλος

Ο Βούβαλος είναι από τα πιο ευνοημένα Κινέζικα ζώδια του
2020. Είναι η κατάλληλη χρονιά για να δράσετε και να
πετύχετε τους στόχους σας. Χωρίς δράση δεν γίνεται τίποτε.

Αυτή τη χρονιά θα συναντήσετε ανθρώπους που θα είναι
πρόθυμοι να σας βοηθήσουν σε ότι έχετε ανάγκη. Π.χ: Αν
χρειάζεστε βοήθεια σε ένα σημαντικό πρότζεκτ, ο
κατάλληλος άνθρωπος θα εμφανιστεί έτσι ώστε με τη
συμβολή του να το ολοκληρώσετε με επιτυχία.

Από την άλλη πλευρά, θα είστε σε θέση να βοηθήσετε
άλλους και να συμβάλλετε στην επιτυχία τους. Εμφανίζεστε
σαν μέντορες, κάτι το οποίο τονώνει την αξιοπιστία και το
κύρος σας. Ότι καλό κάνετε κατά τη διάρκεια της χρονιάς
θα αποδώσει τα μέγιστα για εσάς, σε όλα τα επίπεδα.

Ελέγξτε τον εγωισμό σας και μάθετε να δίνετε και να ζητάτε.
Αυτό που χρειάζεται να προσέξετε, είναι σκέψεις που μπορεί
να προκαλέσουν την αμφισβήτηση του εαυτού σας και της
αξία σας, γιατί δεν θα σας οδηγήσουν πουθενά. Δώστε
σημασία σε αυτά που ήδη έχετε και να είστε σίγουροι ότι θα
διευκολύνετε πολύ την καθημερινότητα σας.

Το 2020 χρονιά του Ποντικού - Μέταλλο, σας φέρνει όλες τις
ευκαιρίες και την καλή τύχη που χρειάζεστε, αλλά καλό είναι
να θυμάστε το ρητό ‘συν αθηνά και χείρα κίνει’. Είναι μια
χρονιά που θα είστε πρωταγωνιστής και σας μεταμορφώνει
σε όλα τα επίπεδα.

ΓΕΝΙΚΑ



Βούβαλος

Αν ψάχνετε για δουλειά ή θέλετε να εξελιχθείτε στον τομέα
σας, θα βρείτε στήριξη και καθοδήγηση από άτομα σε
ανώτερες θέσεις που θα σας οδηγήσουν σε επαγγελματικές
επιτυχίες. Μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια, γιατί φέτος θα
σας δοθεί απλόχερα. Ταυτόχρονα όπου μπορείτε να
βοηθήσετε, καλό είναι να το κάνετε με την καρδιά σας. Ότι
προσφέρετε στους άλλους αναγνωρίζεται και εσείς
εδραιώνεστε επαγγελματικά.

Η φιλοδοξία και η ενεργητικότητα σας χαρακτηρίζουν και
όσοι έχετε αποφασίσει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα,
τολμήστε το. Η τύχη και οι κατάλληλοι άνθρωποι είναι με το
μέρος σας. Το 2020 είναι μία χρονιά που μπορείτε να δείξετε
τις ικανότητες σας και τη συμβολή σας. Φέτος οι
αποφάσεις σας, καθορίζουν όχι μόνο το δικό σας μέλλον,
αλλά θα έχουν επίδραση και στο περιβάλλον.

Αξιοποιείστε τις επικοινωνιακές σας ικανότητες για να
διασφαλίσετε τις επαγγελματικές σας σχέσεις. Αυτό που
χρειάζεται να προσέξετε, είναι να μην αποκαλύπτετε τις ιδέες
και τα σχέδια σας πριν τα υλοποιήσετε. Καλό είναι να
προχωράτε στην επίτευξη των στόχων σας και να
ολοκληρώνετε ότι αρχίζετε.

Λέξεις κλειδιά: Άνοδος, επιμονή, επιτυχία.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Βούβαλο στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Βούβαλος

Το 2020 είναι μία χρονιά όπου καινούρια άτομα έρχονται στη
ζωή σας και συμβάλλουν στην ευτυχία σας. Οι σχέσεις
ευνοούνται και οι ελεύθεροι έχουν τη δυνατότητα να
συναντήσουν τον μεγάλο έρωτα.

Φέτος ευνοούνται όσοι ξέρουν ακριβώς τι θέλουν από μία
σχέση και είναι έτοιμοι να τη βιώσουν. Η στιγμή για εσάς
έφτασε και όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να έχετε τον
άνθρωπο που επιθυμείτε δίπλα σας .

Αυτό που χρειάζεται να προσέξετε είναι πως ότι σκέφτεστε,
αυτό έλκετε. Αν νιώθετε ανασφάλεια με τον εαυτό σας, θα
συναντάτε άτομα με παρόμοια και περισσότερα
προβλήματα από εσάς. Αν νιώθετε σίγουροι για τον εαυτό

σας, τότε θα συναντάτε άτομα που σας εξελίσσουν και
συμβάλουν στην ευτυχία σας.

Για τους δεσμευμένους η χρονιά του Ποντικού- Μέταλλο,
σας φέρνει στήριξη και καλή τύχη μέσα από τον/ την
σύντροφο σας. Η σχέση σας ανανεώνεται, εξελίσσεται και
εύκολα βρίσκονται λύσεις σε προβλήματα που σας
απασχολούν, αρκεί να είστε διατεθειμένοι να συνεισφέρετε
με χαμόγελο και αισιοδοξία.

Λέξεις κλειδιά: Γνωριμίες, εξέλιξη, εκπλήρωση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Βούβαλο στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Βούβαλος

Είναι μία χρονιά έμπνευσης και καλής διάθεσης. Νιώθετε την
τύχη με το μέρος σας και η αλήθεια είναι ότι βρίσκετε τις
απαντήσεις σε ότι σας απασχολεί. Αυτό προϋποθέτει να
είστε ανοιχτοί και να μην αμφισβητείτε όλη την ώρα τους
ανθρώπους ή τις καταστάσεις που βιώνετε.

To 2020 θα βρείτε εύκολα λύσεις και σε οποιοδήποτε θέμα
υγείας σας απασχολεί. Αν θέλετε να ξεκινήσετε μία
διατροφή, να βελτιώσετε την εμφάνιση σας ή ψάχνετε τον

κατάλληλο γιατρό/ θεραπευτή, να είστε σίγουροί ότι θα
πετύχετε το στόχο σας.

Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι το στρες και η διάθεση
απομόνωσης. Αν βολευτείτε και μείνετε αδρανείς σε σκέψεις
που ρίχνουν την ψυχολογία σας, επηρεάζετε και την υγεία
σας. Όχι μόνο επιβαρύνουν τη διάθεση σας, αλλά δεν σας
επιτρέπουν να αξιοποιήσετε τις ευνοϊκές επιρροές που
δέχεστε από τη χρονιά του Ποντικού - Μέταλλο.

Η ευτυχία εξαρτάται απόλυτα από εσάς. Ειδικά φέτος, ο
διαλογισμός και η χαλάρωση είναι πολύ καλές επιλογές για
εσάς, γιατί θα σας βοηθήσει να ξεφορτωθείτε ότι σας
κρατάει πίσω.

Λέξεις κλειδιά: Χαλάρωση, αυτοεκτίμηση, αναγέννηση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Βούβαλο στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΒΟΥΒΑΛΟΣ

6 Ιανουαρίου- 3 Φεβρουαρίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 6 Ιανουαρίου- 3 Φεβρουαρίου, τότε

έχετε μήνα Βούβαλο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της
εικόνας (στήλη με χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για τον Βούβαλο- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΒΟΥΒΑΛΟΣ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Βούβαλος φαίνεται στο παράδειγμα της
εικόνας (στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για τον Βούβαλο- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΒΟΥΒΑΛΟΣ

01:00- 03:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 01:00- 03:00, τότε έχετε ώρα Βούβαλο,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
τον Βούβαλο- ΥΓΕΙΑ.



Τίγρης

Το 2020 είναι μία χρονιά που σας καλεί να ταξιδέψετε, να
διευρύνετε τους ορίζοντες σας και να επεκταθείτε μέσω
καινούριων ανθρώπων που γνωρίζετε. Είναι η κατάλληλη
περίοδος για να δημιουργήσετε ή να μπείτε σε ένα γκρουπ
και μέσω αυτού να πετύχετε τους στόχους σας.

Η χρονιά του Ποντικού – Μέταλλο σας κρατά
απασχολημένους σε πολλά επίπεδα και κυρίως μέσω της
κοινωνικής σας ζωής. Αυτό είναι θετικό γιατί ταυτόχρονα
σας παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες που μπορείτε να
αξιοποιήσετε και να βελτιώστε το επίπεδο της ζωής σας.

Ευνοούνται όσοι είναι πρόθυμοι να γνωρίσουν καινούρια
μέρη και ανθρώπους, να μάθουν μέσα από καινούριες
εμπειρίες και να ανανεώσουν το lifestyle τους.

Δυσκολίες θα συναντήσουν άτομα με εγωκεντρισμό, που
δεν ανοίγονται εύκολα σε καταστάσεις και ανθρώπους.

Η χρονιά του Ποντικού- Μέταλλο αποτελεί ορόσημο για
εσάς, καθώς θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες
των πράξεων σας. Θα έχετε την ευκαιρία να
συνειδητοποιήσετε πολλά πράγματα και να μάθετε μέσα
από τις εμπειρίες σας. Το αποτέλεσμα θα είναι η προσωπική

σας εξέλιξη.

ΓΕΝΙΚΑ



Τίγρης

Θα συναντήσετε μεγάλη κινητικότητα στον επαγγελματικό
τομέα, καθώς θα κληθείτε να προσαρμοστείτε σε καινούρια
δεδομένα είτε εργάζεστε για κάποιον είτε έχετε δική σας
επιχείρηση.

Η χρονιά αυτή, ευνοεί τα ανοίγματα και όχι τη στασιμότητα.
Προσεγγίστε με μία καινούρια ματιά τη δουλειά σας,
σκεφτείτε πως μπορείτε να βελτιώσετε αυτό που ήδη κάνετε
και λειτουργείστε καινοτομικά. Καλό είναι να παρατηρήσετε
πως κινείται η αγορά στο αντικείμενο σας και στο εξωτερικό.

Η επιτυχία έρχεται για εσάς μέσα από τη συλλογική δουλειά.
Δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Μάθετε να
μοιράζεστε και να επικοινωνείτε. Θα διαπιστώσετε ότι
μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα με τη συμβολή των
συνεργατών σας.

Δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν όσοι δεν είναι ανοιχτοί σε
καινούριες ιδέες και απορρίπτουν αμέσως οποιαδήποτε
αλλαγή στον επαγγελματικό τομέα.

Λέξεις κλειδιά: Προσαρμοστικότητα, συνεργασία,

καινοτομία.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν την
Τίγρη στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Τίγρης

Η χρονιά του Ποντικού - Μέταλλο σας προτρέπει να γίνετε
πιο κοινωνικοί, να βγείτε έξω και να γνωρίσετε καινούριους
ανθρώπους. Μέσα από τις επαφές σας, θα νιώσετε χαρά,
ικανοποίηση και υπάρχει η πιθανότητα να συναντήσετε έναν
μεγάλο έρωτα.

Είναι μια χρονιά αλλαγών, ειδικά στον τρόπο με τον οποίο
λειτουργείτε σε μία σχέση ή πως επιθυμείτε μία σχέση από
εδώ και στο εξής. Αυτό σημαίνει ότι έχετε να κάνετε
ξεκαθαρίσματα που ναι μεν μπορεί να σας αγχώσουν,
αλλά στο τέλος θα συνειδητοποιήσετε ότι ήταν η καλύτερη
επιλογή για εσάς.

Καλό είναι να αποφύγετε την απομόνωση για μεγάλα

χρονικά διαστήματα, γιατί μπορεί να σας οδηγήσει σε κακή
διάθεση και να απομακρύνει σταδιακά άτομα από κοντά
σας.

Το 2020 ευνοεί αυτούς που δεν αντιστέκονται στις αλλαγές
και επιδιώκουν το καλύτερο για την προσωπική τους ζωή.

Δυσκολίες καλούνται να αντιμετωπίσουν όσοι αποφεύγουν
την πραγματικότητα και επιλέγουν τον συμβιβασμό.

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικότητα, ανεξαρτησία,
αποφασιστικότητα.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν την
Τίγρη στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Τίγρης

Είναι μία πολύ συναισθηματική χρονιά, που σας καλεί να
αντιμετωπίσετε τις μεταπτώσεις στη διάθεση σας. Το

γεγονός αυτό, μπορεί να σας επηρεάσει σωματικά, οπότε
καλό είναι να προσέξετε την διατροφή και την άσκηση.

Δώστε σημασία στην τόνωση του οργανισμού και κάντε
ένα check up, καθώς μπορεί να αντιμετωπίσετε ευαισθησία
στο ανοσοποιητικό σύστημα και να είστε πιο επιρρεπείς στο
να αρρωστήσετε σε σχέση με άλλες χρονιές.

Το κλειδί για την ευτυχία είναι να νιώθετε ευγνωμοσύνη για
ότι έχετε και να περνάτε καλά με τον εαυτό σας. Επιλέξτε να
κάνετε παρέα με άτομα θετικά που σας εμπνέουν και σας
ωθούν στο να γίνετε καλύτεροι, αλλάζοντας τον τρόπο
σκέψης και υιοθετώντας καλύτερες συνήθειες.

Αποδεχθείτε τις πράξεις σας, αφήστε ότι αρνητικό πίσω σας
και προχωρήστε μπροστά συνειδητοποιημένοι για τις
επιλογές σας.

Λέξεις κλειδιά: Αναθεώρηση, συνειδητοποίηση,
ευγνωμοσύνη

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν την
Τίγρη στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΤΙΓΡΗΣ

4 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 4 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου, τότε έχετε

μήνα Τίγρη, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για την Τίγρη- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΤΙΓΡΗΣ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Τίγρης φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για την Τίγρη- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΤΙΓΡΗΣ

03:00- 05:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 03:00- 05:00, τότε έχετε ώρα Τίγρης,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
την Τίγρη- ΥΓΕΙΑ.



Λαγός

Αυτή η χρονιά είναι πολύ ευνοϊκή για όσους ανήκουν στο
ζώδιο του Λαγού. Αν θέλετε να μάθετε κάτι ή να πάρετε
αποφάσεις για το μέλλον σας, θα έχετε την ευκαιρία να
συναντήσετε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα σας
καθοδηγήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Η καλή τύχη είναι με εσάς και θα συνειδητοποιήσετε πολύ

γρήγορα πως συχνά θα βρίσκεστε στο σωστό μέρος την
κατάλληλη στιγμή. Αξιοποιείστε την καλοτυχία σας και
επιδιώξτε να γίνετε πιο εξωστρεφείς. Κυκλοφορείστε,
γνωρίστε κόσμο και θα δείτε ότι προκύπτει κάτι θετικό από
εκεί που δεν το περιμένατε, γιατί πολύ απλά έτυχε να βρεθείτε
στο σωστό μέρος.

Το 2020 είστε πολύ δημοφιλείς και πολλοί είναι αυτοί που θα

σας προσκαλούν σε ευχάριστες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Μέσα από τις συναναστροφές σας, υπάρχει η πιθανότητα
να γνωρίσετε ανθρώπους που μπορεί να σας ανοίξουν μία
μεγάλη πόρτα επαγγελματικά ή γενικότερα να σας
βοηθήσουν σε κάτι που έχετε ανάγκη.

Είναι η χρονιά που μπορείτε να πραγματοποιήσετε το
μεγάλο σας όνειρο, αρκεί να είστε συγκεκριμένος σε αυτό
που επιθυμείτε.

ΓΕΝΙΚΑ



Λαγός

Όσοι έχετε τον Λαγό στη στήλη του μήνα, ευνοείστε στην
καριέρα και έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε τα εισοδήματα
σας. Το 2020 είστε σε θέση να αντιληφθείτε τις ανάγκες της
αγοράς και να τις καλύψετε με καινούριες ιδέες. Οι
πληροφορίες που χρειάζεστε θα σας έρχονται εύκολα μέσα

από το περιβάλλον, αρκεί να είστε συντονισμένοι και να
δίνετε προσοχή σε αυτά που ακούτε.

Βελτιώνονται οι σχέσεις με τους συνεργάτες σας.

Είναι μία χρονιά που θα είστε πολύ απασχολημένοι και
πολλές φορές μπορεί να νιώσετε την πίεση της δουλειάς. Να
θυμάστε το εξής: Όλα τα προβλήματα έχουν πάνω από μία

λύση αρκεί να διατηρείτε το μυαλό σας καθαρό. Αυτό που
χρειάζεται να προσέξετε είναι πριν κάνετε οτιδήποτε, να
εξετάζετε καλά όλες τις λεπτομέρειες για να μην εκτεθείτε.

Ευνοούνται όσοι σκέφτονται να ξεκινήσουν μία επιχείρηση ή
μία μεγάλη καμπάνια.

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργικότητα, καθαρή σκέψη, ανάλυση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Λαγό στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Λαγός

Το 2020 είναι μία από τις καλύτερες χρονιές όσον αφορά τις
ερωτικές σχέσεις. Για αυτούς που ήδη είναι σε μια σχέση,
υπάρχει η πιθανότητα συμβίωσης ή γάμου.

Για τους ελεύθερους, το 2020 φέρνει έναν μεγάλο έρωτα
που μπορεί να οδηγήσει σε μία σοβαρή σχέση με γερές
βάσεις. Δώστε την ευκαιρία σε κάποιον που αξίζει, να τον
γνωρίστε καλύτερα και μην απορρίπτετε εύκολα από την
πρώτη στιγμή. Φέτος είναι η χρονιά σας.

Αυτό που χρειάζεται να προσέξετε, είναι η έλλειψη υπομονής
και η επιθετικότητα που μπορεί να σας βγαίνει εύκολα αυτή
τη χρονιά. Καλό είναι να μάθετε να διαχειρίζεστε τα
συναισθήματα σας, ώστε να μη ρισκάρετε σχέσεις που
αξίζουν.

Το 2020 θα συναντήσετε ανθρώπους που μπορεί να σας
εμπνεύσουν και να σας βοηθήσουν στα θέματα των
σχέσεων.

Λέξεις κλειδιά: Συμβίωση, δημοφιλία, υπομονή.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Λαγό στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Λαγός

Το 2020 είναι η χρονιά που κάνετε τις καλύτερες επιλογές
όσον αφορά την υγεία και την εξωτερική σας εμφάνιση. Η
ενέργεια σας είναι σε υψηλά επίπεδα και αυτό βοηθά στο να
ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα γυμναστικής, διατροφής ή να
κάνετε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

Για αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν σε θέματα υγείας σε
προηγούμενα έτη, φέτος θα βρουν τον κατάλληλο
θεραπευτή/ γιατρό που θα τους βοηθήσει στο πρόβλημα
που τους ταλαιπωρεί.

Τη χρονιά αυτή προσέξτε το έντονο στρες, γιατί μπορεί να
επιβαρύνει τον οργανισμό σας και να προκαλέσει
προβλήματα με την καρδιά.

Η χαλάρωση και ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσουν σε
περιπτώσεις που νιώθετε πολύ πιεσμένοι. Φροντίστε τον
εαυτό σας και επιλέξτε συνήθειες που βοηθούν στην
βελτίωση της καθημερινότητας σας

Λέξεις κλειδιά: Ευεξία, ενέργεια, χαλάρωση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Λαγό στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΛΑΓΟΣ

6 Μαρτίου – 4 Απριλίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 6 Μαρτίου – 4 Απριλίου, τότε έχετε μήνα

Λαγό, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για τον Λαγό- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΛΑΓΟΣ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Λαγός φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για τον Λαγό- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΛΑΓΟΣ

05:00- 07:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 05:00- 07:00, τότε έχετε ώρα Λαγό,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
τον Λαγό- ΥΓΕΙΑ.



Δράκος

Το 2020 μπαίνει δυναμικά για εσάς και είναι πολύ καλύτερο
από την προηγούμενη χρονιά. Η επιτυχία βρίσκεται στα
χέρια σας και εξαρτάται από τις κινήσεις σας. Η χρονιά του
Ποντικού- Μέταλλο σας καλεί να μη μένετε αδρανείς, αλλά
να δράσετε. Σας χαρακτηρίζει η διορατικότητα και έχετε την
αντίληψη να αναγνωρίζετε τις ευκαιρίες που σας
παρουσιάζονται. Για εσάς τα πράγματα φέτος είναι πολύ
ξεκάθαρα.

Έχετε την ευκαιρία να εξελιχθείτε σε πολλούς τομείς και όλα
εξαρτώνται από τις προτεραιότητες και τους στόχους σας.
Είναι μία χρονιά έμπνευσης και δημιουργικότητας,
ανανέωσης και διάθεσης στο να αναδείξετε τα ταλέντα σας

και να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας. Ότι κάνετε φέτος, έρχεται
στο προσκήνιο και σας δίνει την ευκαιρία να αναδειχθείτε είτε
επαγγελματικά είτε να γίνετε πιο δημοφιλής και να γνωρίσετε
αξιόλογους ανθρώπους.

Καλό είναι να αποφύγετε τις τάσεις αμφισβήτησης προς το
πρόσωπο σας καθώς επίσης να μπαίνετε στο ρόλο του
θύματος. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας οδηγήσει
πουθενά, αντίθετα θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη για την
εξέλιξη και την προσωπική σας ευτυχία.

Αναγνωρίστε την αξία σας, τονώστε την αυτοπεποίθηση
σας και να είστε σίγουροι ότι το 2020 θα είναι μία
φανταστική χρονιά για εσάς.

ΓΕΝΙΚΑ



Δράκος

Το 2020 ξεκινάτε πολύ δυναμικά με πολλές ευκαιρίες στην
καριέρα σας για εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα
επωμίζεστε με περισσότερες ευθύνες και περισσότερη
δουλειά. Αν ανήκετε σε αυτούς που αγαπούν το αντικείμενο
τους και έχουν ως στόχο να γίνονται καλύτεροι, τότε
σίγουρα είστε οι τυχεροί για μία καλύτερη θέση που

προσδίδει κύρος.

Αν ανήκετε σε αυτούς που αντιλαμβάνονται τη δουλειά τους
ως καθημερινό βάρος, τότε οι έξτρα ευθύνες είναι κάτι το
οποίο σας στρεσάρει και λειτουργεί αρνητικά. Στην
περίπτωση αυτή, καλό είναι να προσεγγίσετε το αντικείμενο
σας με αγάπη γιατί θα κερδίσετε πολλά περισσότερα στο
μέλλον από το να παραπονιέστε.

Ευνοούνται όσοι ασχολούνται με πωλήσεις και τα έσοδα
τους συνδέονται με ποσοστά. Θα διαπιστώσετε ότι το 2020
προσελκύει περισσότερους πελάτες και κέρδη στην τσέπη
σας.

Η χρονιά του Ποντικού - Μέταλλο φέρνει έμπνευση στους
καλλιτέχνες και δημιουργούς, έτσι ώστε να φέρουν στο
προσκήνιο φρέσκες ιδέες. Επίσης δίνει τις βάσεις για επιτυχία
και αναγνώριση. Σαν αποτέλεσμα πολλοί μπορεί να είναι
πρόθυμοι να σας στηρίξουν ή να χρηματοδοτήσουν το νέο
σας πρότζεκτ.

Λέξεις κλειδιά: Εξέλιξη, δημιουργικότητα, ευθύνη.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Δράκο στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Δράκος

Φέτος είναι μία χρονιά που θα σας εκπλήξει ευχάριστα στον
ερωτικό τομέα. Θα έχετε πολλές πιθανότητες για να
απολαύσετε χαρές ή να βιώσετε θετικές αλλαγές στα
προσωπικά σας. Χαλαρώστε και μην προσπαθείτε να
ελέγχετε τα πάντα, γιατί έτσι μπορεί να χάνετε όμορφες
στιγμές με τον/την σύντροφο σας που ίσως να μην είχατε
σκεφτεί.

Αυτή τη χρονιά θα έχετε πολλές προτάσεις για να περάσετε
όμορφα. Καλό είναι να μην το πολυσκέφτεστε και απλά να
κοιτάξετε πώς να καλοπερνάτε.

Οι ελεύθεροι έχουν την ευκαιρία να κάνουν αξιόλογες
γνωριμίες που μπορεί να οδηγήσουν σε μία σχέση, αρκεί να
είναι κοινωνικοί και να μην κλείνονται συνέχεια στο σπίτι.

Αν βρίσκεστε σε μία σχέση, μην παρασύρεστε από
αισθήματα ανασφάλειας και ζήλιας, γιατί μπορεί να
δημιουργήσετε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν.
Προσεγγίστε τη ζωή πιο αισιόδοξα και να είστε σίγουροι ότι
με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε ότι καλό βιώνετε σε μία
σχέση.

Λέξεις κλειδιά: Διασκέδαση, ευκαιρίες, εκπλήξεις.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Δράκο στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Δράκος

Αυτή η χρονιά είναι κατάλληλη για να ασχοληθείτε με τον
εαυτό σας και να του προφέρετε ότι χρειάζεται για να
νιώθετε άνετα και γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Επικεντρωθείτε
κυρίως σε αυτό που κάνετε και όχι τόσο πολύ στο τι κάνουν
οι άλλοι.

Αν συνειδητοποιήσετε ότι οι σκέψεις και οι πράξεις σας
λειτουργούν ως προβολές στη συμπεριφορά των άλλων,
τότε πολύ εύκολα μπορείτε να διαχειριστείτε οποιαδήποτε
κατάσταση και να τη βελτιώσετε.

Προσέξτε την υγεία σας, κυρίως όσοι νιώθετε ευάλωτοι και
δεκτικοί σε ότι συμβαίνει στο περιβάλλον. Διατηρήστε την
απόσταση σας και μην παρασύρεστε από εξωγενείς
παράγοντες. Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάντε ένα
τσεκ απ και μην παρασύρεστε από υποθέσεις και αρνητικές

σκέψεις που δεν οδηγούν πουθενά.

Προσοχή σε ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, όπως τα
extreme sports. Δώστε βάση στη διατροφή σας και την
ποιότητα του ύπνου, γιατί φέτος έχετε ευαισθησία στο
στομάχι.

Λέξεις κλειδιά: Αποστασιοποίηση, τόνωση, φροντίδα.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Δράκο στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΔΡΑΚΟΣ

5 Απριλίου – 5 Μάϊου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 5 Απριλίου – 5 Μάϊου, τότε έχετε μήνα

Δράκο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη
με χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για τον Δράκο- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΔΡΑΚΟΣ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Δράκος φαίνεται στο παράδειγμα της
εικόνας (στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για τον Δράκο- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΔΡΑΚΟΣ

07:00- 09:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 07:00- 09:00, τότε έχετε ώρα Δράκο,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
τον Δράκο- ΥΓΕΙΑ.



Φίδι

Για εσάς που γεννηθήκατε σε χρονιά Φιδιού, το 2020 είναι
καλύτερο από το προηγούμενο έτος. Η αλήθεια είναι ότι η
προηγούμενη χρονιά ήταν γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις,
αφήνοντας το σημάδι της πάνω σας.

Οποιαδήποτε κατάσταση σας ταλαιπώρησε την
προηγούμενη περίοδο, φέτος αρχίζει να βελτιώνεται και να
επέρχεται λύση. Νιώθετε πιο δυνατοί και σίγουροι για τον
εαυτό σας, βρίσκετε εύκολα λύσεις και νιώθετε να παίρνετε
μία ανάσα από το στρες και τις απανωτές αλλαγές της
προηγούμενης χρονιάς. Μπορεί μεν να πιεστήκατε, όμως
μάθατε πολλά και είστε πλέον η βελτιωμένη έκδοση του
εαυτού σας.

Επανέρχεστε ξανά στο προσκήνιο με πλήρη αντίληψη και
την ικανότητα να διαμορφώσετε τη ζωή σας όπως την
επιθυμείτε. Ελέγχοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματα
σας, διασφαλίζετε μία πολλά υποσχόμενη χρονιά σε όλους
τους τομείς.

Να θυμάστε ότι εσείς κινείτε τα νήματα της ζωής σας και
κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει για εσάς. Οι εμπειρίες
που αποκομίσατε, αν και επώδυνες σε κάποιες περιπτώσεις,
είναι πολύτιμες και σας προφυλάσσουν από το να
επαναλάβετε λάθη του παρελθόντος.

Επιπλέον θα διαπιστώσετε ότι πολύ άνθρωποι από το
περιβάλλον σας είναι διατεθειμένοι να σας στηρίξουν και να
σας βοηθήσουν σε ότι χρειάζεστε.

ΓΕΝΙΚΑ



Φίδι

Επαγγελματικά έχετε την ευκαιρία να πετύχετε τους στόχους
σας, αρκεί να επικεντρωθείτε στα ταλέντα σας και πώς
μπορείτε να τα βελτιώσετε. Η στασιμότητα δεν βοηθά,
αντιθέτως θα είναι εμπόδιο στην εξέλιξη σας.

Φέτος θα κληθείτε να δείξετε τις ικανότητες σας και να
διαχειριστείτε πολύπλοκες καταστάσεις η προβλήματα που
δημιουργούνται στο χώρο εργασίας. Μη διστάσετε να το
κάνετε, γιατί είστε το κατάλληλο πρόσωπο για την επίλυση
τους. Σαν αποτέλεσμα, αναγνωρίζεται η αξία σας και
εδραιώνεστε στα μάτια των συνεργατών σας. Το κέρδος και
ίσως μία προαγωγή θα είναι οι καρποί των προσπαθειών
σας.

Καλό είναι να μην παίρνετε τίποτε προσωπικά και να
μαθαίνετε από τα λάθη σας. Ελέγξτε τα συναισθήματα σας,
γιατί οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει επαγγελματικά, θα
οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο που αντιδράτε και
διαχειρίζεστε τις καταστάσεις.

Αν διαχωρίσετε το συναίσθημα από τη δουλειά, θα μπορείτε
να εντοπίσετε τι δεν λειτουργεί και τι μπορείτε να κάνετε για
την επαγγελματική σας επιτυχία.

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση, αποστασιοποίηση, επιβεβαίωση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν το
Φίδι στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Φίδι

Οι σχέσεις σας περάσανε από 40 κύματα κατά τη διάρκεια
της προηγούμενης χρονιάς με συνεχόμενες εναλλαγές,
πολλά και έντονα συναισθήματα. Η λέξη σταθερότητα ήταν
σαν να διαγράφηκε από το λεξικό σας, κάτι το οποίο σας
έβαλε σε διαδικασία αναθεώρησης, καθώς και να

συνειδητοποιήσετε τι είναι αυτό που πραγματικά επιδιώκετε
σε μία σχέση.

Η χρονιά του Ποντικού - Μέταλλο έρχεται σαν μία όαση,
επουλώνοντας τις πληγές σας και φέρνοντας πολλές
ευκαιρίες στον έρωτα. Μην επιτρέπετε στα βιώματα του
παρελθόντος να μπλοκάρουν τις σκέψεις σας ή να
αντιδράτε έντονα και με νεύρα. Ότι έγινε στο παρελθόν,
ανήκει στο παρελθόν και εσείς καλό είναι να συντονιστείτε
στο παρόν, για να δημιουργήσετε ένα όμορφο μέλλον.

Το 2020 είναι το κλειδί για την προσωπική σας ευτυχία.
Αξίζετε το καλύτερο και φέτος διαμορφώνονται όλες τις
προϋποθέσεις για να το πετύχετε. Δώστε έμφαση στην
προσωπική σας ζωή και αναδείξτε την αξία σας. Προβάλετε
όλα τα όμορφα στοιχεία που εξαρχής γοήτευσαν τον
άνθρωπο δίπλα σας για να απολαμβάνετε μία καλή σχέση.

Λέξεις κλειδιά: Βελτίωση, σταθερότητα, αυτοεκτίμηση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν το
Φίδι στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Φίδι

Η έντονη προηγούμενη χρονιά άφησε τα σημάδια της και σε
θέματα υγείας για κάποιους από εσάς. Φέτος μπορείτε να
βρείτε λύσεις, την καλύτερη αγωγή ή τον κατάλληλο
θεραπευτή/γιατρό ώστε να εξαλείψετε ότι σας ταλαιπώρησε.

Ανανεώστε τον οργανισμό σας με δραστηριότητες που
προφέρουν χαρά και ικανοποίηση όπως ο χορός, το
μασάζ, η επαφή με τη φύση. Ότι σας προκαλούσε
ανασφάλεια μέχρι τώρα, χάνει την επίδραση του και σας
ξεμπλοκάρει σε πολλούς τομείς που είχαν αρνητικό
αντίκτυπο στην υγεία σας.

Η επικοινωνία και η επαφή με την οικογένεια και τους φίλους
σας, βοηθά στο να ξαναβρείτε το χαμόγελο, την ξεγνοιασιά
και τη χαρά στην καθημερινότητα σας.

Σε θέματα υγείας προσέξτε το ουροποιητικό σύστημα και τα
κάτω άκρα σας. Η σωστή διατροφή και άσκηση βοηθάει
στην τόνωση και προστασία του οργανισμού σας.

Λέξεις κλειδιά: Ευεξία, εξέλιξη, τόνωση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν το

Φίδι στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΦΙΔΙ

6 Μάϊου – 5 Ιουνίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 6 Μάϊου – 5 Ιουνίου, τότε έχετε μήνα

Φίδι, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για το Φίδι- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΦΙΔΙ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Φίδι φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για το Φίδι- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΦΙΔΙ

09:00- 11:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 09:00- 11:00, τότε έχετε ώρα Φίδι, όπως

φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
το Φίδι- ΥΓΕΙΑ.



Άλογο

Το 2020, χρονιά του Ποντικού – Μέταλλο, είναι μία χρονιά
ανακατατάξεων και αναθεωρήσεων για όσους ανήκουν
στο ζώδιο του Αλόγου. Ο Ποντικός και το Άλογο είναι τα εκ
διαμέτρου αντίθετα ζώδια και κάθε φορά που συναντιούνται
φέρνουν αλλαγές. Αυτό δεν πρέπει να σας φοβίζει,
αντιθέτως δείτε το σαν κίνητρο για προσωπική εξέλιξη και
απελευθέρωση από ότι σας μπλόκαρε μέχρι τώρα.
Δυσκολεύονται περισσότερο όσοι αντιστέκονται γενικότερα
σε αλλαγές.

Φέτος θα διαπιστώσετε ότι δεν συμβιβάζεστε εύκολα, ότι
σας ενοχλεί το επισημαίνετε και δεν διστάζετε να κάνετε κάτι
για αυτό. Μην πτοηθείτε αν το περιβάλλον σας αντιδράσει

σε αποφάσεις που θα πάρετε. Έχετε το σθένος και την
αντίληψη να προφέρετε το καλύτερο στον εαυτό σας, μέσα
από μία ριζοσπαστική κίνηση.

Από την άλλη θα διαπιστώσετε μία εσωτερική δύναμη, την
οποία δεν την είχατε αντιληφθεί μέχρι τώρα. Μία δύναμη η
οποία σας προστατεύει από ανταγωνιστές ή άτομα που δεν
συμπαθείτε και σας αναπτερώνει το ηθικό. Όλο το σύμπαν
είναι σύμμαχος σας και η εσωτερική σας
αποφασιστικότητα, είναι το κλειδί για να δημιουργήσετε νέες
βάσεις στη ζωή σας.

Πιθανότητα αλλαγής τόπου, μετακόμιση ή αλλαγές σε
κοινωνικό επίπεδο. Ευνοούνται τα ταξίδια.

ΓΕΝΙΚΑ



Άλογο

Είναι η χρονιά που θα έρθετε αντιμέτωποι με αλλαγές και
καινούριες καταστάσεις. Αυτό είναι πολύ καλό για όσους
είναι δημιουργικοί και ευέλικτοι στο να προσαρμοστούν σε
νέα δεδομένα ή να σκεφτούν μία καινούρια στρατηγική που
θα τους αποφέρει μεγαλύτερο όφελος.

Κατάλληλη περίοδος να ξοδέψετε χρήματα για ένα μεγάλο
στόχο που έχετε θέσει. Αν δεν διαχειριστείτε τα χρήματα σας
έξυπνα, τότε η χρονιά Ποντικός - Μέταλλο, θα σας βάλει
στη διαδικασία να τα ξοδεύετε άσκοπα. Οπότε στην
περίπτωση αυτή, καλό είναι τα χρήματα σας να πιάσουν
τόπο και να έχετε ένα κέρδος από τις κινήσεις σας. Για
παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε ένα μεταπτυχιακό που
θα σας δώσει μεγαλύτερη αξία στον επαγγελματικό χώρο.

Το 2020 σας φέρνει σημαντικές ευκαιρίες που μπορεί να

αλλάξουν τη ζωή σας και να κάνουν πραγματικότητα τα
όνειρα σας, αρκεί να επενδύσετε σωστά και να μη διστάσετε
να εφαρμόσετε καινούριες στρατηγικές. Επαφές με το
εξωτερικό και ταξίδια σας αποφέρουν κέρδη και νέες ιδέες.

Λέξεις κλειδιά: Ανακατάταξη, ξεκίνημα, σχεδιασμός.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν το
Άλογο στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Άλογο

Το 2020 σας φέρνει αλλαγές στην προσωπική σας ζωή. Αν
είστε ελεύθεροι ή δεν σας ενδιέφεραν οι σχέσεις, φέτος
υπάρχει η πιθανότητα από το πουθενά να συναντήσετε τον
έρωτα της ζωή σας και ξαφνικά να βρεθείτε σε μία σοβαρή
σχέση, να παντρευτείτε ή ακόμη να κάνετε και παιδιά.

Περισσότερο μάλλον θα ξαφνιάσετε το περιβάλλον σας
παρά εσάς τους ίδιους, γιατί αν και ξαφνικά θα είστε δεκτικοί
σε αυτές τις αλλαγές.

Για αυτούς που είναι σε μία σχέση με γερές βάσεις, η χρονιά
έρχεται να δώσει μία νότα ανανέωσης και εξέλιξης, αφού θα
σας βάλει στη διαδικασία να αλλάξετε συνήθειες ή κοινές
δραστηριότητες που ωφελούν τη σχέση.

Από την άλλη αν είστε σε μία σχέση στάσιμη, που από την
αρχή διαισθανόσασταν ότι κάτι δεν λειτουργεί, φέτος θα
έχετε την ευκαιρία και τη δύναμη να εκφράσετε τα θέλω σας
και να τα διεκδικήσετε με δραστικές αποφάσεις. Το
αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι το καλύτερο για την
προσωπική σας εξέλιξη.

Απολαύστε το 2020, βγείτε να διασκεδάσετε, οργανώστε
πάρτυ, πάρτε μέρος σε ευχάριστες δραστηριότητες και

αποφύγετε οτιδήποτε σας ρίχνει τη διάθεση.

Λέξεις κλειδιά: Αλλαγή, συνειδητοποίηση, εξέλιξη.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν το
Άλογο στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Άλογο

Είναι μία χρονιά που θα συνειδητοποιήσετε ότι η ζωή έχει
εκπλήξεις, εξέλιξη, και ανατροπές. Κατά τον Ηράκλειτο ‘Τα
πάντα ρει΄ και κάπως έτσι είναι καλό και εσείς να την
προσεγγίσετε, έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε τυχόν φόβους
και ανασφάλειες.

Το έτος Ποντικός- Μέταλλο είναι μία πολύ συναισθηματική
χρονιά που επηρεάζει και εσάς σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί
να σας πιάνει εύκολα το παράπονο και να μπαίνετε στο
ρόλο του θύματος. Η αυτολύπηση δεν οδηγεί πουθενά και
αν αφεθείτε σε αρνητικά συναισθήματα υπάρχει η
πιθανότητα να επιβαρύνετε και την υγεία σας. Η καλή
ξεκούραση και τα διαλείμματα θα σας βοηθήσουν να έχετε

καθαρό μυαλό και ενέργεια, για να αποδέχεστε και να
διαχειρίζεστε τις καταστάσεις.

Μπορείτε να έχετε τον έλεγχο, αν εσείς κινητοποιήσετε
αλλαγές στη ζωή σας, όπως μία αλλαγή σε μία καθημερινή
συνήθεια ή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μοιράζετε τον
χρόνο σας ανάμεσα σε δραστηριότητες. Στο τέλος θα βγείτε
κερδισμένοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση για ότι έχετε
καταφέρει.

Λέξεις κλειδιά: Αναγέννηση, κινητοποίηση, ξεκούραση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν το
Άλογο στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΑΛΟΓΟ

6 Ιουνίου – 6 Ιουλίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 6 Ιουνίου – 6 Ιουλίου, τότε έχετε μήνα

Άλογο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για το Άλογο- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΑΛΟΓΟ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Άλογο φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για το Άλογο- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΑΛΟΓΟ

11:00- 13:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 11:00- 13:00, τότε έχετε ώρα Άλογο,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
το Άλογο- ΥΓΕΙΑ.



Πρόβατο 

Η χρονιά του Ποντικού – Μέταλλο σας φέρνει καλοτυχία και
σημαντικούς ανθρώπους που παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην εξέλιξη σας. Είστε από τους πιο ευνοημένους αρκεί να
μη μείνετε αδρανείς, αλλά να βγείτε προς τα έξω και να

διεκδικήσετε τα όνειρα σας.

Φέτος θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα έρχονται εύκολα
για εσάς, βρίσκεστε στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή
και συναντάτε ανθρώπους από το πουθενά, πρόθυμοι να
σας ανοίξουν το δρόμο για την πραγματοποίηση των
ονείρων σας.

Στο χέρι σας είναι να επιλέξετε με ποιους ανθρώπους θέλετε
να έχετε επαφή, οπότε στην περίπτωση αυτή διαλέξτε
αυτούς που μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα
για εσάς και να σας εμπνεύσουν.

Η καλοτυχία σας ακολουθεί σε όλους τους τομείς και πολλά
από τα προβλήματα σας βρίσκουν τη λύση τους χωρίς
κόπο.

Ευνοούνται οι επενδύσεις και οι αγοραπωλησίες για όσους
έχουν το Πρόβατο στο χάρτη τους. Ειδικά στην περίπτωση
της πώλησης, δημιουργούνται οι ευκαιρίες για να
αποκομίσετε το μέγιστο κέρδος.

ΓΕΝΙΚΑ



Πρόβατο 

Το 2020 είναι η χρονιά που αποδεικνύεται η αξία σας και οι
ικανότητες σας σε θέματα ηγεσίας. Καλείστε να πάρετε

αποφάσεις, να φροντίσετε και να διαχειριστείτε σωστά μία
ομάδα ή ένα πρότζεκτ.

Ότι καλό κάνετε, θα έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Αν
είστε επαγγελματίας, παραγωγικός και σας αφορά η κοινή
πρόοδος, τότε η καριέρα σας απογειώνεται κατά τη διάρκεια
της χρονιάς και οι πράξεις σας αποφέρουν κέρδη στην
τσέπη σας.

Αν είστε ανταγωνιστικοί και δεν συνεργάζεστε εύκολα, τότε
μπορεί να μην αντιμετωπίσετε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά
από την άλλη δεν αξιοποιείτε στο μέγιστο τις θετικές
επιρροές που σας δίνει η χρονιά του Ποντικού –Μέταλλο.

Το 2020 ευνοούνται τα καινούρια ξεκινήματα, ένα
μεταπτυχιακό, να εκπαιδευτείτε πάνω στον τομέα σας και να
διευρύνετε τις γνώσεις σας. Δεν ευνοούνται τα ρίσκα και
γενικότερα οτιδήποτε δεν έχει γερές βάσεις.

Λέξεις κλειδιά: Αποφασιστικότητα, δυναμισμός,
συνεργασία.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν το
Πρόβατο στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Πρόβατο 

Φέτος έχετε τη δυνατότητα να περάσετε καλά και να
απολαύσετε καινούρια πράγματα με την προτροπή του
συντρόφου σας. Καλό είναι να αφήσετε τους εγωισμούς
στην άκρη και γίνετε πιο δεκτικοί στις προτάσεις τους. Το
γεγονός του ότι έχετε μία γενικότερη εύνοια κατά τη διάρκεια
της χρονιάς, δεν θα πρέπει να σας εφησυχάζει και να σας
κάνει νωθρούς στα ζητήματα της καρδιάς.

Η επιρροή του έτους Ποντικού – Μέταλλο μπορεί να σας
κάνει λίγο εγωκεντρικούς, χωρίς να δίνετε βάση στις
επιθυμίες ή τις ανάγκες του συντρόφου σας. Αν συνεχίσετε
στο δικό σας αποκλειστικά ρυθμό, μπορεί να δημιουργήσετε
προβλήματα στη σχέση και να το αντιληφθείτε όταν θα είναι
αργά.

Οι ελεύθεροι ενώ έχουν πολλές ευκαιρίες να συναντήσουν

σημαντικούς και αξιόλογους ανθρώπους για σχέση, μπορεί
να μην μπαίνουν στη διαδικασία αυτή λόγω των υψηλών
προσδοκιών τους. Αν είστε ανοιχτοί και δώστε μία ευκαιρία
σε άτομα που αξίζουν, μπορεί να δημιουργήσετε τις βάσεις
για μια σχέση που θα σας εκπλήξει ευχάριστα.

Λέξεις κλειδιά: Απόλαυση, διασκέδαση, δεκτικότητα.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν το
Πρόβατο στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Πρόβατο 

Το 2020 σας πάει πολύ και αυτό θα φανεί στη διάθεση σας
που είναι πολύ ανεβασμένη. Θα νιώθετε ικανοποίηση και
χαρά με ότι κάνετε και δεν θα απογοητεύεστε εύκολα.

Το θετικό είναι ότι με τόση καλή διάθεση, ανανεώνεστε και
βελτιώνεστε σε θέματα υγείας. Αν κάτι σας είχε
ταλαιπωρήσει τα προηγούμενα χρόνια, φέτος βρίσκετε την
κατάλληλη λύση.

Ευνοούνται οι δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς θα έχετε
έμπνευση και όρεξη να δοκιμάσετε κάτι νέο. Μπορεί να
ξεκινήσετε μια διατροφή και να βελτιώσετε την εμφάνιση
σας, να μπείτε σε μία καλλιτεχνική ομάδα, να αποκτήσετε
ένα καινούριο χόμπυ.

Ταυτόχρονα αποβάλλετε παλιές συνήθειες που δεν ήταν
ωφέλιμες για εσάς και αλλάζετε τρόπο σκέψης. Γίνεστε πιο
εξωστρεφείς, κάνετε θετικές και χαρούμενες σκέψεις και
σταδιακά διαπιστώνετε ότι η ζωή σας γίνεται καλύτερη.

Λέξεις κλειδιά: Ξεγνοιασιά, ευεξία, ικανοποίηση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν το
Πρόβατο στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΠΡΟΒΑΤΟ

7 Ιουλίου – 7 Αυγούστου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 7 Ιουλίου – 7 Αυγούστου, τότε έχετε

μήνα Πρόβατο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για το Πρόβατο- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΠΡΟΒΑΤΟ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Πρόβατο φαίνεται στο παράδειγμα της
εικόνας (στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για το Πρόβατο- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΠΡΟΒΑΤΟ

13:00- 15:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 13:00- 15:00, τότε έχετε ώρα Πρόβατο,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
το Πρόβατο- ΥΓΕΙΑ.



Πίθηκος 

Το 2020 είναι μία χρονιά χαλάρωσης που δεν ευνοεί τα
καινούρια ξεκινήματα και τις ριζικές αλλαγές. Παρόλα αυτά
είναι μία ήπια χρονιά που μπορείτε να δουλέψετε με τον
εαυτό σας και να δημιουργήσετε όλες τις προϋποθέσεις για

να δράσετε το 2021.

Η εσωτερική ενδοσκόπηση θα αποφέρει καρπούς, αρκεί να
είστε ανοιχτοί και πρόθυμοι να μάθετε από τις εμπειρίες σας.
Νιώστε ευγνωμοσύνη για ότι ήδη έχετε και φροντίστε τα με
τον καλύτερο τρόπο, είτε πρόκειται για σχέσεις, είτε για την
καριέρα ή την υγεία σας.

Η χρονιά του Ποντικού- Μέταλλο, σας καλεί να μάθετε, να
συνειδητοποιήσετε την πορεία που ακολουθήσατε τα
προηγούμενα χρόνια και να βελτιωθείτε σε πολλούς τομείς.

Είναι η κατάλληλη περίοδος για να ανανεωθείτε, να
αποκτήσετε καινούρια χόμπυ και να αλλάξετε συνήθειες.
Αλλάζοντας συνήθειες, αυτόματα αλλάζετε και τις συνθήκες
της ζωής σας.

Δεν ευνοούνται τα μακρινά ταξίδια και η αλλαγή τόπου, γιατί
μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με προκλήσεις.

ΓΕΝΙΚΑ



Πίθηκος 

Το 2020, χρονιά του Ποντικού – Μέταλλο, είναι μία χρονιά
που σας καλεί να δώσετε βάρος στις σχέσεις με τους
συνεργάτες σας και πως μπορείτε να τις βελτιώσετε. Είναι το
κλειδί για να διασφαλίσετε τη θέση σας απέναντι σε

οποιονδήποτε ανταγωνισμό. Επικεντρωθείτε στην εξέλιξη
σας και κοιτάξτε να γίνετε απαραίτητοι, μέσα από τον
επαγγελματισμό και την αφοσίωση σας.

Η σωστή διαχείριση των οικονομικών και του ανθρώπινου
δυναμικού είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που θα
σας βοηθήσει να έχετε μία επιτυχημένη επαγγελματική
χρονιά.

Μην ξεχνάτε ότι εσείς διαμορφώνετε τις συνθήκες και όχι οι
άλλοι. Αν επικεντρωθείτε σε εσάς και στο τι μπορείτε να
κάνετε καλύτερα, τότε το 2020 θα είναι μία φανταστική και
ξεκούραστη χρονιά για την καριέρα σας.

Δεν ευνοούνται τα σχέδια επέκτασης και οι μεγάλες
επενδύσεις, όμως μπορείτε να δημιουργήσετε τις βάσεις για
να πραγματοποιήσετε τα μεγαλεπήβολα σχέδια σας, την
επόμενη χρονιά.

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση, σχέσεις, συγκέντρωση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Πίθηκο στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Πίθηκος 

Είναι μία καλή χρονιά για να έρθετε κοντά με τον σύντροφο
σας και να επικοινωνείτε ουσιαστικά σαν φίλοι. Η
κατανόηση και η αποδοχή θα σας βοηθήσουν να εξελίξετε
τη σχέση σας και να πετύχετε μία βαθύτερη σύνδεση με το
άτομο που αγαπάτε. Δείτε το ρόλο σας και τι προσφέρετε
στη σχέση, έτσι ώστε να αναδείξετε την αξία σας. Θα
νιώσετε μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευτυχία.

Να ξέρετε ότι είναι στο χέρι σας να διαμορφώστε τις
κατάλληλες συνθήκες για μία καλή σχέση ή για μία αξιόλογη
γνωριμία. Μην επηρεάζεστε από εξωτερικούς παράγοντες

και εμπιστευτείτε τις ικανότητες σας. Όλα εξαρτώνται από
τον τρόπο που προσεγγίζετε και σκέφτεστε τις καταστάσεις.

Δεν είναι η κατάλληλη χρονιά για να παρασύρεστε από τις
αδυναμίες και τις ανασφάλειες σας. Δείξτε εμπιστοσύνη
στον σύντροφο σας και μην σας πιάνουν οι ανησυχίες με
το παραμικρό.

Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνία, αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Πίθηκο στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Πίθηκος 

Η χρονιά του Ποντικού – Μέταλλο έρχεται να σας αφυπνίσει
και να δουλέψετε με τον εαυτό σας, ώστε να εξελιχθείτε και
να γίνετε καλύτεροι. Αυτό που θα σας βοηθήσει πολύ, είναι
να κάνετε ένα flash back στην προηγούμενη χρονιά με μία
αντικειμενική ματιά. Δείτε τα καλώς και κακώς κείμενα,

αποδεχθείτε τα λάθη σας και μάθετε από αυτά, ώστε να μην
τα επαναλάβετε.

Μην ξεχνάτε ότι οι αποτυχίες και τα λάθη είναι αυτά που
οδηγούν στην επιτυχία.

Καλό είναι να μην πιέζετε τον εαυτό σας και αν διαπιστώσετε
ότι κάτι δεν λειτουργεί, μην επιμένετε περισσότερο από όσο
του αξίζει. Ίσως δεν είναι για εσάς, οπότε καλό είναι να
αφεθείτε και να υποδεχθείτε το καινούριο που παρουσιάζεται
μπροστά σας.

Προσοχή στο στρες και την πίεση, γιατί θα έχει επίπτωση και
στη διατροφή σας. Αποφύγετε τα πολλά λίπη και τη ζάχαρη
και υιοθετείστε μία πιο υγιεινή διατροφή. Μην ξεχνάτε την
περίφημη φράση: Είστε ότι τρώτε.

Λέξεις κλειδιά: Διατροφή, ηρεμία, αυτοβελτίωση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Πίθηκο στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΠΙΘΗΚΟΣ

8 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 8 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου, τότε έχετε

μήνα Πίθηκο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για τον Πίθηκο- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΠΙΘΗΚΟΣ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Πίθηκο φαίνεται στο παράδειγμα της
εικόνας (στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για τον Πίθηκο- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΠΙΘΗΚΟΣ

15:00- 17:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 15:00- 17:00, τότε έχετε ώρα Πίθηκο,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
τον Πίθηκο- ΥΓΕΙΑ.



Πετεινός 

Για εσάς τους Πετεινούς, το 2020 έρχεται να σας φέρει
χαρμόσυνα μηνύματα. Θεωρείστε από τα πιο τυχερά ζώδια,
με πολλές ευκαιρίες για ευτυχία και επιτυχία.

Aπό την αρχή θα νιώσετε ότι τα προβλήματα σας βρίσκουν
τη λύση τους και οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση σας
ταλαιπωρούσε μέχρι πρότινος, αλλάζει προς το καλύτερο.

Η καλή τύχη που σας παρουσιάζεται, έρχεται και με μία
προϋπόθεση. Να μη μένετε με σταυρωμένα χέρια, αλλά να
δραστηριοποιηθείτε και να στοχεύσετε ψηλά. Η χρονιά του
Ποντικού – Μέταλλο βοηθά τους τολμηρούς και κάνει τα
όνειρα σας πραγματικότητα.

Η κοινωνική σας ζωή θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα
δεχθείτε καλέσματα για κοινωνικές εκδηλώσεις, για να
απολαύσετε ένα καλό φαγητό και να διασκεδάσετε
γενικότερα. Αποφύγετε να μένετε μέσα και ζήστε την κάθε
στιγμή.

Το 2020 είναι η χρονιά σας, καθώς είναι ξεκάθαρο τι είναι
αυτό που πρέπει να κάνετε και πώς να το πετύχετε. Μη
μένετε άπραγοι και αξιοποιείστε την καλή τύχη που σας
προσφέρεται απλόχερα.

ΓΕΝΙΚΑ



Πετεινός 

Αυτή τη χρονιά η καριέρα σας απογειώνεται λόγω της
δημοφιλίας σας και των ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να
σταθούν δίπλα σας σε ότι χρειαστείτε. Όσοι είναι
συγκεντρωμένοι στο στόχο τους και έχουν σύστημα, θα
βιώσουν την επιτυχία.

Το 2020, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ταξίδια ή να

έρθετε σε επαφή με άτομα από το εξωτερικό, που μπορεί να
αποδειχθούν χρήσιμα για την καριέρα σας. Επίσης
παρουσιάζονται ευκαιρίες να συμμετέχετε σε ευχάριστες
κοινωνικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη δουλειά σας.

Αυτό που χρειάζεται να προσέξετε, είναι ο τρόπος που
εκφράζεστε όταν διαφωνείτε για να μη βρεθείτε σε
μειονεκτική θέση.

Ευνοούνται περισσότερο οι καλλιτέχνες, που θα δουν το fun
club τους να μεγαλώνει και όσοι δουλεύουν στις πωλήσεις,
σε δίκτυο ή σε ομάδες. Θα έχετε αύξηση στα κέρδη και θα
αποκτήσετε φήμη.

Λέξεις κλειδιά: Πωλήσεις, φήμη, σύστημα.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Πετεινό στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Πετεινός 

Φέτος είναι η χρονιά που θα ξαφνιάσετε τους πάντες γύρω
σας, με τις χαρούμενες διαθέσεις σας. Όσοι είστε σε μία
σχέση, θα βρείτε δημιουργικούς τρόπους να την
ανανεώσετε και να κάνετε τον σύντροφο σας να θυμηθεί
για ποιο λόγο σας ερωτεύτηκε εξαρχής.

Για τους ελευθέρους, εκμεταλλευτείτε την καλή σας διάθεση
και βγείτε έξω για να γνωρίσετε κόσμο. Είναι σίγουρο ότι η
γοητεία σας δεν θα περάσει απαρατήρητη και πολλοί θα
είναι αυτοί που θα θέλουν να είναι γύρω σας. Αυτό είναι
καλό, γιατί έτσι θα έχετε πολλές επιλογές. Είναι η κατάλληλη
χρονιά για τη δημιουργία μίας σοβαρής σχέσης ή ενός
γάμου.

Για όσους δεν ενδιαφέρονται να είναι σε μία σχέση, αλλά
αγαπούν την ανεξαρτησία τους, η χρονιά του Ποντικού –
Μέταλλο, τους φέρνει πολλά ενδιαφέροντα πρόσωπα, για
να περάσουν καλά και να απολαύσουν τις χαρές τις ζωής.

Λέξεις κλειδιά: Γοητεία, επισημοποίηση, διασκέδαση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Πετεινό στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Πετεινός 

Το 2020, η ενέργεια σας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως

και η διάθεση σας. Αν την προηγούμενη χρονιά, σας
ταλαιπωρούσε ένα πρόβλημα υγείας, φέτος και λόγω της
ανεβασμένης ψυχολογίας, θα ακολουθήσετε το καλύτερο
πρόγραμμα για να βελτιώσετε την κατάσταση σας.

Από την άλλη, λόγω της ενεργητικότητας σας ζείτε έντονα,
με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε να
χωρέσετε όλα όσα θέλετε να κάνετε στο πρόγραμμα σας.

Χρειάζεστε και κάποια διαλλείματα για να γεμίσετε τις
μπαταρίες σας. Το πιο σημαντικό είναι να απολαμβάνετε
την καθημερινότητα σας και να μην πιέζετε τον εαυτό σας
παραπάνω από όσο χρειάζεται.

Η χρονιά του Ποντικού – Μέταλλο, είναι μία χρονιά που
βγάζει στην επιφάνεια τα συναισθήματα, κάτι το οποίο
μπορεί να λειτουργήσει είτε θετικά είτε αρνητικά για εσάς.
Καλό είναι να μην αφήνετε τις σκέψεις σας ανεξέλεγκτες,
αλλά να προσπαθείτε να τις διαχειριστείτε. Με τον τρόπο
αυτό αποφεύγετε πεσιμιστικές συμπεριφορές και το ρόλο
του αδύναμου.

Λέξεις κλειδιά: Ενεργητικότητα, διαλλείματα, έλεγχος.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Πετεινό στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΠΕΤΕΙΝΟΣ

8 Σεπτεμβρίου – 7 Οκτωβρίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου – 7 Οκτωβρίου, τότε έχετε

μήνα Πετεινό, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για τον Πετεινό- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΠΕΤΕΙΝΟΣ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Πετεινό φαίνεται στο παράδειγμα της
εικόνας (στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για τον Πετεινό- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΠΕΤΕΙΝΟΣ

17:00- 19:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 17:00- 19:00, τότε έχετε ώρα Πετεινό,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
τον Πετεινό- ΥΓΕΙΑ.



Σκύλος 

Η χρονιά του Ποντικού – Μέταλλο, έρχεται να σας

υπενθυμίσει ότι οι αλλαγές αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής και εσείς καλείστε να τις ακολουθήσετε.

Ότι προβλήματα αντιμετωπίζατε κατά τη διάρκεια του 2019,
φέτος βρίσκουν εύκολα τη λύση τους και εσείς βρίσκετε το
σθένος να προχωρήσετε και να πραγματοποιήσετε τα
όνειρα σας.

Θα διαπιστώσετε ότι μέσα από τον κοινωνικό σας κύκλο,
συναντάτε ανθρώπους που παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο
στη ζωή σας. Μπορεί να είναι ένας σύμβουλος ή ένας
θεραπευτής. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί
κρατούν το κλειδί για το θέμα που σας απασχολεί.

Το 2020, βρίσκεστε στο επίκεντρο της προσοχής και ότι
κάνετε δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Είναι πολύ καλή χρονιά
για αναγνώριση, επιτυχία στα Social Media και εδραίωση.

Δεν είναι καλή χρονιά για να κινηθείτε παρασκηνιακά ή να
κρατήσετε τις δραστηριότητές σας μυστικές. Φροντίστε ότι
κάνετε να μην σας εκθέτει, αλλά αναδεικνύει τα ταλέντα και
τις ικανότητες σας.

ΓΕΝΙΚΑ



Σκύλος 

Όσοι είχατε προβλήματα με τους συνεργάτες σας και την
επικοινωνία μαζί τους, φέτος βρίσκετε τον κατάλληλο τρόπο
για να τους προσεγγίσετε και να βελτιώσετε τις σχέσεις σας.
Προσέχετε τα λόγια σας και μη βιάζεστε να απαντήσετε σε
μία πρόκληση.

Η φετινή χρονιά προμηνύεται δημιουργική και γεμάτη
έμπνευση. Σας χαρακτηρίζει η καινοτομία και οι καινούριες
ιδέες, κάτι το οποίο θα σας δώσει την απαιτούμενη ώθηση
στην καριέρα σας. Επιπλέον η δημιουργικότητα θα σας

βγάλει πολλές φορές από τη δύσκολη θέση, καθώς θα
βρίσκετε εύκολα απαντήσεις και λύσεις σε όποιο πρόβλημα
προκύπτει.

Αν το επάγγελμα σας σχετίζεται με τη δημοσιότητα και τα
Social Media, τότε το 2020 είναι η κατάλληλη χρονιά για να
πετύχετε υψηλούς στόχους και να δημιουργήσετε ένα
επιτυχημένο brand. Επίσης ευνοούνται οι καλλιτέχνες και
όσοι ασχολούνται με την δημόσια προβολή.

Λέξεις κλειδιά: Λύσεις, φήμη, δημιουργικότητα.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Σκύλο στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Σκύλος 

Το 2020 είναι μία έντονα συναισθηματική χρονιά, που
επηρεάζει εσάς που έχετε τον Σκύλο στο χάρτη σας. Θα
διαπιστώσετε ότι πολλές φορές επηρεάζεστε από τα
συναισθήματα σας ή μπορεί να έχετε διακυμάνσεις χαράς
και λύπης.

Το θετικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα
ανακουφιστείτε από μία σχέση που σας βασάνιζε και θα
βρείτε το κουράγιο να συνεχίσετε και να κάνετε την καλύτερη
επιλογή για την προσωπική σας ευτυχία. Αφήστε πίσω ότι
ανήκει στο παρελθόν και επικεντρώστε την ενέργεια σας στο
παρόν και το μέλλον.

Όσοι έχουν την τάση να παραπονιούνται και να χρειάζονται
συνεχή επιβεβαίωση από τους άλλους, φέτος θα νιώθουν
περισσότερο ευάλωτοι και μόνοι.

Το 2020 δεν ευνοεί αυτούς που προσεγγίζουν τη ζωή και
κατ’ επέκταση τις σχέσεις, πεσιμιστικά. Αν πιστεύετε στον
εαυτό σας, νιώθετε ευγνωμοσύνη για ότι έχετε και μοιράζετε
την αγάπη γύρω σας, τότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα.

Λέξεις κλειδιά: Ευαισθησία, επίγνωση, απελευθέρωση.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Σκύλο στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Σκύλος 

Η χρονιά του Ποντικού- Μέταλλο, έρχεται για να σας
συνδέσει με τον εσωτερικό εαυτό σας. Πολλοί από εσάς θα
έχετε την ανάγκη να εξελιχθείτε πνευματικά και να
αποκτήσετε μεγαλύτερη επίγνωση. Το 2020, σας φέρνει

ευκαιρίες για να μάθετε με ποιον τρόπο μπορείτε να το
πετύχετε.

Αποκτάτε μία εσωτερικότητα και επαφή με τα συναισθήματα
σας. Αυτό που θα σας βοηθήσει, είναι να κάνετε ένα βήμα
πίσω για να δείτε μία κατάσταση όπως πραγματικά είναι και
να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα.

Όσοι είχατε να αντιμετωπίσετε θέματα υγείας, φέτος έχετε την
ευκαιρία με την κατάλληλη θεραπεία και αντιμετώπιση να
βελτιώσετε την κατάσταση σας. Αφουγκραστείτε τις ανάγκες
του οργανισμού σας και μην αναβάλλετε τα ετήσια check
up. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν νιώθετε καλά, καλό είναι
να μην το παραβλέπετε, αλλά να το αντιμετωπίσετε.

Λέξεις κλειδιά: Ανάρρωση, σύνδεση, συνειδητότητα.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Σκύλο στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΣΚΥΛΟΣ

8 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 8 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου, τότε έχετε

μήνα Σκύλο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για τον Σκύλο- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΣΚΥΛΟΣ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Σκύλος φαίνεται στο παράδειγμα της
εικόνας (στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για τον Σκύλο- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΣΚΥΛΟΣ

19:00- 21:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 19:00- 21:00, τότε έχετε ώρα Σκύλο,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
τον Σκύλο- ΥΓΕΙΑ.



Χοίρος 

Το 2020 μπαίνει δυναμικά στη ζωή σας καθώς σας κάνει πιο
δυναμικούς, με καλύτερη αντίληψη γύρω από καταστάσεις
και ανθρώπους. Θα διαπιστώσετε τη δίψα σας για μάθηση
και γενικότερα πως μπορείτε να βελτιώσετε τον εαυτό σας σε
πολλά επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχετε τη δυνατότητα να κάνετε
τον απολογισμό σας, να κατανοήσετε και να αφήσετε πίσω
ότι σας μπλοκάρει και στέκεται εμπόδιο στην προσωπική
σας ευτυχία. Ακολουθώντας το ένστικτο σας, θα κάνετε
καλύτερες επιλογές σε καινούριες γνωριμίες και θα
αναγνωρίζετε πιο εύκολα τις ευκαιρίες.

Απολαμβάνετε την καθημερινότητα σας και κάθε εμπειρία
που ζείτε. Μέσα από τον κοινωνικό σας κύκλο γνωρίζετε
σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι κατέχουν τις
απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα σας. Πολύ
πιθανόν οι άνθρωποι αυτοί, να εμφανίζονται μπροστά σας
σαν από μηχανής θεός, προφέροντας σας τη λύση στο
πιάτο.

Απολαύστε τη χρονιά αυτή και εκμεταλλευτείτε το μυαλό σας
και τη διάθεση για αυτοβελτίωση και απελευθέρωση από
οποιαδήποτε κατάσταση στέκεται τροχοπέδη στην εξέλιξη
σας. Το 2020 θα είναι μία φανταστική χρονιά για εσάς.

ΓΕΝΙΚΑ



Χοίρος 

Το 2020 είναι η χρονιά του Ποντικού – Μέταλλο η οποία σας
δίνει την ευκαιρία να μάθετε καινούρια πράγματα και να
αναδείξετε τις ικανότητες σας σε καινούρια πεδία. Μπορεί να
αναλάβετε ένα διαφορετικό πρότζεκτ και να έχετε επιτυχία με
τη σωστή καθοδήγηση. Οι σχέσεις σας με τους συνεργάτες
αποκτούν μία άλλη δυναμική και είναι περισσότερο σε
συμβουλευτικό επίπεδο.

Στον επαγγελματικό τομέα αποκτάτε μεγαλύτερη αντίληψη
και είστε ικανοί να συλλαμβάνετε την ευρύτερη εικόνα μιας
επιχείρησης. Παίρνετε το προβάδισμα, και κατέχετε όλες τις
πληροφορίες, σε αντίθεση με τους περισσότερους. Όταν
έχετε όλα τα δεδομένα μιας κατάστασης, αυτόματα παίρνετε
καλύτερες αποφάσεις για να εξασφαλίσετε την επιτυχία.

Δίνοντας έμφαση στην βελτίωση της απόδοσης σας και
κρατώντας τον εαυτό σας ενήμερο για οτιδήποτε νέο
προκύπτει στον τομέα σας, βελτιώνετε και το εισόδημα σας.
Ευνοούνται όσοι ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα ή είναι
στο χώρο της έρευνας.

Λέξεις κλειδιά: Σπουδές, γνώσεις, εξέλιξη.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Χοίρο στη στήλη του μήνα.

ΚΑΡΙΕΡΑ



Χοίρος 

Η χρονιά του Ποντικού – Μέταλλο χαρακτηρίζεται από πολύ
συναίσθημα. Στη δική σας περίπτωση λειτουργεί θετικά,
καθώς έχετε τη διαίσθηση και το σθένος να αντιληφθείτε τι
είναι αυτό που θέλετε και να αφήσετε πίσω σας ότι δεν
λειτουργεί.

Συνειδητοποιείτε ότι η προσωπική σας ευτυχία εξαρτάται
από εσάς αποκλειστικά και όχι από τους άλλους. Το
γεγονός αυτό, σας κινητοποιεί να δώσετε έμφαση σε όλα
αυτά που σας κάνουν χαρούμενους, βγάζοντας έτσι προς
τα έξω όλα το όμορφα χαρακτηριστικά σας. Μεταφέροντας
τη χαρούμενη σας διάθεση επηρεάζετε θετικά και τους
ανθρώπους γύρω σας.

Όσοι είναι ελεύθεροι, μπορούν να δημιουργήσουν μία πολύ
ωραία σχέση, χάρη στην κατανόηση και την αντίληψη που
τους διακατέχουν. Για αυτούς που είναι σε μία σχέση με
γερές βάσεις, μπορούν να τη βελτιώσουν και να έχουν
εύκολα τη λύση σε τυχόν πρόβλημα που μπορεί να
προκύπτει.

Λέξεις κλειδιά: Ικανοποίηση, αποδοχή, ηρεμία.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον
Χοίρο στη στήλη της ημέρας.

ΕΡΩΤΑΣ



Χοίρος 

Το 2020 αποτελεί σταθμό για εσάς που έχετε τον Χοίρο στο
χάρτη σας. Μπαίνετε στη διαδικασία να αναθεωρήσετε τη
ζωή σας και να αντιληφθείτε όποια λάθη έχετε κάνει μέχρι
τώρα. Η διαδικασία αυτή δεν σας τρομάζει και σας βοηθά
να μεταμορφώσετε τη ζωή σας.

Είστε ανοιχτοί, γεμάτοι κατανόηση και έτοιμοι να δοκιμάσετε
νέες εμπειρίες και να αποκτήσετε καινούριες συνήθειες που
βελτιώνουν την καθημερινότητά σας. Επιπλέον νιώθετε την
διαίσθηση σας να γίνεται πιο ισχυρή.

Ευνοούνται κυρίως όσοι ασχολούνται με τη μεταφυσική,
θεραπευτές κ.τ.λ.

Καλό είναι να προσέχετε τη διατροφή σας και να ενισχύσετε
την φυσική άμυνα του οργανισμού σας. Υπάρχει η
περίπτωση να θέλετε να κάνετε πράγματα, αλλά το σώμα
σας να μην ακολουθεί. Αν συμβαίνει αυτό, κάντε μικρά
διαλείμματα και φροντίστε να ξεκουράζεστε επαρκώς.

Λέξεις κλειδιά: Ξεκούραση, διαίσθηση, αντίληψη.

Πιο αναλυτικά επηρεάζονται περισσότερο όσοι έχουν τον

Χοίρο στη στήλη της ώρας.

ΥΓΕΙΑ



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μήνας ΧΟΙΡΟΣ

8 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 8 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου, τότε έχετε

μήνα Χοίρο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας
(στήλη με χρώμα).

Ο μήνας αντιπροσωπεύει τις σχέσεις με τους γονείς, άτομα σε
ανώτερες θέσεις, την καριέρα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στον επαγγελματικό
τομέα, διαβάστε την πρόβλεψη για τον Χοίρο- ΚΑΡΙΕΡΑ.



Για να λάβετε δωρεάν τον προσωπικό σας χάρτη με τη στήλη της
ημέρας και τις υπόλοιπες 3 στήλες, στέλνετε την ημερομηνία και

την ώρα γέννησης με email στο juliazisopoulou@gmail.com με
τίτλο Προσωπικός χάρτης.

Μαζί θα λάβετε και τις προσωπικές τυχερές μέρες του μήνα.

Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Μέρα ΧΟΙΡΟΣ

Η μέρα αντιπροσωπεύει τον /την σύντροφο και τις ερωτικές

σχέσεις.

Η στήλη της ημέρας Χοίρος φαίνεται στο παράδειγμα της
εικόνας (στήλη με χρώμα).

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 στις σχέσεις & τον έρωτα,
διαβάστε την πρόβλεψη για τον Χοίρο- ΕΡΩΤΑΣ.



Τζούλια Ζησοπούλου
www.juliafsc.com

Ώρα ΧΟΙΡΟΣ

21:00- 23:00

Αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 21:00- 23:00, τότε έχετε ώρα Χοίρο,

όπως φαίνεται και στο παράδειγμα της εικόνας (στήλη με
χρώμα).

Η ώρα αντιπροσωπεύει τη σχέση με τα παιδιά, τις σπουδές,
επενδύσεις & στόχους, τη διάθεση.

Για να δείτε πως σας επηρεάζει το 2020 ψυχολογικά και στους
τομείς που αναφέρονται παραπάνω, διαβάστε την πρόβλεψη για
τον Χοίρο- ΥΓΕΙΑ.



ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος και ο ζήλος για τη δουλειά της την

κάνει ξεχωριστή και μοναδική στον τομέα της!

Ευχαριστούμε πολύ!

ΑΦΟΙ Μπράχου, Επιχειρηματίες

www.elfen.gr

www.candia-strom.gr/el

CANDIA, Καρδίτσα CANDIA, Λάρισα

Γρ. Λαμπράκη 5 & Ταλιαδούρου Ηρώων Πολυτεχνείου 165

τηλ.: 2441076541 τηλ.: 2410555523

I strongly suggest giving her a chance to transform your business

environment into a place that attracts love, wealth and happiness as I

did for my fitness studio.

Thank you, Julia.

Μάνος Μπριλάκης, Personal trainer Μεταξά 31, Γλυφάδα 

Nimbus Fitness Studio τηλ: 2108982336

***Για περισσότερα σχόλια πελατών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.juliafsc.com/testimonials-reviews

Συναντώντας τη Τζούλια μετά από πολλά χρόνια, ο

επαγγελματισμός και το πάθος της για το Feng

Shui μας παρότρυναν να συνεργαστούμε και οι

συμβουλές της σε προσωπικό και επαγγελματικό

επίπεδο άλλαξαν την καθημερινότητα μας!

Julia is a truly gifted person. Since the day I met

her and I discovered the power of feng shui

through her teachings, my business and my life

have been on the right track.

http://www.elfen.gr/
https://www.candia-strom.gr/el
http://nimbus-studio.gr/
https://www.juliafsc.com/testimonials-reviews


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Με περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας, δουλεύει με ιδιώτες και

επαγγελματίες με στόχο την εξέλιξη και βελτίωση της ζωής τους σε

διάφορους τομείς. Συνεργάζεται με εργολάβους, αρχιτέκτονες και

διακοσμητές και έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 200 έργα. Παρέχει

επαγγελματικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και ατόμων σε

παγκόσμιο επίπεδο.

Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες, παρέχει συμβουλές για την επιλογή

γης, την κατασκευή κτιρίων και τον εσωτερικό σχεδιασμό ώστε να υπάρχει
εύνοια και αρμονία στον χώρο. Η μελέτη του Φενγκ Σούι ή Οικοδύναμης

βασίζεται στη μορφολογία του κτιρίου, τον περιβάλλοντα χώρο και στις

προσωπικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Τα αποτελέσματα είναι

μακροπρόθεσμα καθώς δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες διαβίωσης

στην οικία ή τον επαγγελματικό χώρο.

Η Τζούλια Ζησοπούλου είναι Πολιτικός

Μηχανικός και πιστοποιημένη Life & Space

Coach. Παράλληλα με τη φοίτηση της στο

τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ,

σπούδασε την τεχνική του Φενγ Σούι με τους

μεγαλύτερους Δασκάλους του Φενγκ Σούι,

τον Yap Cheng Hai και τον Joey Yap και

ολοκλήρωσε σεμινάρια στον τομέα της

γεωμαντείας.

ΦΕΝΓΚ ΣΟΥΙ



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Παράλληλα κάνει προσωπικές αναλύσεις με τη μέθοδο Bazi. Μέσα από

την ημερομηνία και την ώρα γέννησης του ατόμου, γίνεται πλήρης

αποκωδικοποίηση του χαρακτήρα του. Σκοπός της ανάλυσης είναι η

ανάδειξη των ταλέντων και ικανοτήτων και πως μπορούμε να τα

χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.

Συνεργάζεται με επιχειρήσεις (Ανθρώπινο Δυναμικό) δημιουργώντας το

profiling & συμμετοχή στις αξιολογήσεις για την επιλογή του καλύτερου

υποψηφίου για την κατάλληλη θέση

Η πολυετής ενασχόληση με το profiling χαρακτήρων, το διαλογισμό και της

θεραπείας μέσω του Ho’oponopono οδήγησαν στη δημιουργία μίας

τεχνικής Life coaching που μας βοηθά να αναλάβουμε 100% τη ζωή μας

και να απελευθερωθούμε από καταγραφές και μπλοκαρίσματα που

επηρεάζουν και καθορίζουν τη ζωή μας. Το αποτέλεσμα της τεχνικής αυτής

είναι ορατό και στην εξωτερική μας εμφάνιση, καθώς η ομορφιά

εκπέμπεται από μέσα μας και επιβραδύνεται το γήρας.

Είναι η αναζωογόνηση φωτός & αγάπης σε όλα τα επίπεδα. μια απλή

τεχνική που μας βοηθάει να γίνουμε ο γκουρού του εαυτού μας.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για μελέτη ή να ζητήσετε πληροφορίες

στο email: juliazisopoulou@gmail.com

Σας εύχομαι ένα ευτυχισμένο 2020 με αγάπη και πολλά χαμόγελα!

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

LIFE COACHING



ΦΕΝΓΚ ΣΟΥΙ 2020

ΕΤΟΣ ΠΟΝΤΙΚΙ-ΝΕΡΟ

Jul ia Zisopoulou

www.jul iafsc.com                        j u l i a z i s o p o u l o u @ g ma i l . c o m

@ j u l i a f s _ c o n s u l t a n t

Ju l i a f s c 6 9 5 5 8 7 1 7 2 0

Τζούλια
Ζησοπούλου

Life & Space Coach

Μέταλλο

庚
子

Ποντικός


