
Kos (III. 21.- IV. 20.) 
 
Azon kaphatja magát, hogy csak áll a tükör előtt, és 
gyönyörködik saját, atléta termetében. Partnerét leginkább 
önmagáról mintázná, hiszen Önön kívül ki lehetne még ily 
tüzes és szenvedélyes. Az élet színpadán most Don Quijote 
szerepét játszhatná el, ahogyan a szélmalmokkal harcol, 
megállás nélkül. Természetesen ebből környezete csak 
annyit lát, hogy életlen pengével a levegőt kaszabolja. Amit 
most meg kell tanulnia, hogy anélkül is terveznek Önnel a 
jövőben, ha a Halak havában nem ad el, vagy nem köt meg 
egyetlen gigantikus üzletet sem. 
543 karakter szóközökkel 
  
 
Bika (VI. 21.- V. 20.) 
 
A karosszékben ülve ábrándozik elmúlt szerelmekről és 
tüzes szeretőkről, akik bár vadul, de szenvedéllyel telve 
átviharzottak életén. Családi életében előkerülhetnek régi 
történetek, szőnyeg alá söpört titkok, melyek felfordulást, 
vagy várva várt kibeszélést igényelnek. Hogy miként fogja 
fel ezeket, csak Önön múlik. A bolygók segítenek abban, 
hogy a múlt tudattalanba taszított történéseiből sikeres 
jövőt kovácsoljon. Igaz az a mondás most az Ön számára, 
hogy amit ma feloldozhatsz, ne halaszd holnapra! 
Karrierjében változások várhatók! 
540 karakter szóközökkel 
 
 
Ikrek (V. 21.- VI. 21.) 
 
A lelke kerül most előtérbe, a sérülékenyebb oldala. Ha 
főnöke behivatja, vagy állásinterjúra készül, legyen őszinte, 
amikor önmagáról beszél, ezzel válhat most sikeressé. Az 
égi bankszámláján pedig jó pontnak számít, ha 
egyenességével és mélységei óvatos feltárásával megnyitja 
mások szívét, kivívja együttérzésüket. Így tanul a földi 
lélek és így alakulnak ki valódi emberi kapcsolatok anélkül, 
hogy túlgondolkodná a történéseket. Barátokat veszíthet el, 
és új barátok érkezhetnek. Ne sajnálja a régi becsukott 
ajtókat, inkább nézzen körül, hol talál nyitott ablakokra. 
570 karakter szóközökkel 
 

 
 



Rák (VI. 22.- VII. 22.) 
 
Az Ön segíteni vágyó lelkére van most szüksége a világnak. 
A szorult gazdasági érdekek egyik magasabb rendű célja a 
hazatalálás. Ki tudná Önnél jobban, hogy hogyan is néz ki 
egy meleg családi fészek és azt, hogy a haza merrefelé 
található. Ne zsörtölődjön akkor sem, ha a segítséget kérők 
közül nem mindenki fogadja meg tanácsát. Lássa be, hogy 
van, akinek többször el kell ismételnie, mit tegyen és mit 
ne. Rendkívüli fontosságú mindaz, amit ebben a hónapban 
gondol, mond, cselekszik, mert ezzel fekteti le egy szebb 
jövő alappillérjeit. Igen, Ön az! 
547  karakter szóközökkel 
 

 
 
Oroszlán (VII. 23.- VIII. 23.) 
 
Egyszerűen nem tud megemészteni valamit! Jobban 
mondva, nem hagyják túltennie magát egy Ön számára 
igazságtalanságnak tűnő történésen. Addig szükséges 
rágódnia, amíg rá nem ébred, hogy miért történhetett meg 
az a bizonyos „dolog”. Egészségügyi szempontból 
gerinctorna javasolt, vagy menjen el egy jó 
csontkovácshoz, mert görbe lehet a tartása. Ha homályosan 
lát, irány a szemészet, és itt az ideje a szemölcsök és 
anyajegyek vizsgálatának. Az élete ugyan folyik és 
történik, de Ön mellett és nem Önnel a középpontban. 
516  karakter szóközökkel 
 

 
 
Szűz (VIII. 24.- IX. 23.) 
 
Egyetlen kérdés két aspektusa, nézőpontja vár 
megválaszolásra. A félelmek, hogy elveszítheti eddig 
megszerzett pozícióját, anyagi javait, valóban reálisak, vagy 
csupán az Ön zordra festett jövőképe riogatja, valódi, reális 
alapok nélkül? Ne higgye el, hogy egyetlen rosszul fotózott 
pillanatkép az életről nem lehet holnap egészen más. 
Beszélgessen olyan emberekkel, akikben több a remény és 
a szebb jövőbe vetett hit. Családjában többféle, úgynevezett 
szilárd meggyőződés ütközhet, vagyis konfliktusokra 
számíthat, ez kihatással lehet munkahelyi 
teljesítőképességére is. 
570  karakter szóközökkel 

 
 



Mérleg (IX. 24.- X. 23.) 
 
Egy kora tavaszi szerelem lángja felcsigázhatja. Még 
mielőtt e kapcsolat valóban kialakul, Ön már tervez, 
álmodozik a közös jövőről. Érdemes először megismernie 
új kedvesét. Szánjon időt művészi hajlamai kiteljesedésére. 
Fessen, énekeljen, vagy akár szavaljon verset, élvezze át 
minden percét e felemelő tevékenységeknek. Rossz pletyka 
keringhet Ön körül, vagy közeli ismerőséről munkahelyén, 
ne ártsa bele magát semmi ilyesféle helyzetbe, akár 
segítőszándék vezérli, akár rendkívüli diplomáciai érzékét 
akarja segítségül hívni, mert Ön lehet a hibás „mindenben”. 
560  karakter szóközökkel 
 
 
Skorpió (X. 24.- XI. 22.) 
 
Köti az ebet a karóhoz! Hogy miben? Mindenben! Aki 
most Ön felé közeledni akar, zsörtölődésre számíthat. Mitől 
érzi úgy, hogy becsapták? Megpróbál mások és önmaga 
előtt érzéketlennek mutatkozni és zseniális intellektusa pár 
perc alatt két vállra fektet mindenkit, aki vitába mer 
bocsátkozni álláspontjával szemben. Ne falazza be magát, 
mert ezzel nem csak elzárja környezetét és védelmezi lelke 
nyugalmát, de elzárja az élethez szükséges levegő és 
napfény útját is. Egy fülsiketítő kiáltás és azután egy mély 
sóhaj jó gyakorlatnak bizonyulna. 
541  karakter szóközökkel 
 

 
 

Nyilas (XI. 23.- XII. 21.) 
 
Figyeljen az Önt körülvevő jelekre, mert új lehetőségek 
adódnak, melyekbe érdemes beleugrania. Ön most egy 
indulásra kész rakéta, aki lassan kilövésre kerül. Élvezze a 
helyzetet, hiszen eddig is a jövőbe vágyott, most talán a tér 
elhajlik maga körül és megelőzheti saját jelenét. A lényeg 
az, hogy sziporkázó gyorsasággal történnek a dolgok és 
varázsütésre elintéződnek régen húzódó helyzetek. Vesse 
bele magát az adott feladatba, mind otthon, mind 
munkájában és a siker garantált. Ami még fontos, hogy ne 
várjon most senkire, aki türelemre inti, mert elillan az erő 
és eltökéltség. 
582  karakter szóközökkel 

 
 
 
 



 
 
Bak (XII. 22.- I. 20.) 
 
Bak jegyű férfiak gyermekáldásra számíthatnak társuk, 
párjuk részéről és ez fenekestül felforgathatja pontosan 
megtervezett életvitelüket. Nehézkes időszak ígérkezik a 
karrier, mint életterület szempontjából, terhekkel és 
feladatokkal teli időszak következik. Talán egy fiatalabb 
kollegával is konfliktusba kerülhet. Az élet értelme 
érdekelheti, nagy sorskérdések és a lét törvényeinek 
kutatására, felismerésére helyezheti a hangsúlyt. Egy futó 
kaland is átröppenhet e hónapon, ez az élmény kellemes 
órákat okoz majd a szerelem területén. 
538  karakter szóközökkel 
 

 
 

 
Vízöntő (I. 21.- II. 19.) 
 
A Rák jegyűekkel együtt a Vízöntő jegyűekre is nagy 
feladat hárul ebben a hónapban. Kedves Vízöntők! 
Ébresszenek reményt a félelmekkel küszködőkben, és 
bíztassák környezetüket az összefogásra. Az egyén szintjén 
nagyravágyó tervek szövögetése lesz jellemző, illetve sok 
esetben Önmagát álltathatja kisebb hazugságokkal. Egy 
régóta húzódó párkapcsolati, vagy gyermekkel kapcsolatos 
dolog vár megoldásra – ez nem feltétlenül konfliktus, 
inkább egy félbemaradt feladat –, de az őszinte 
kommunikáció nem jellemzi ebben az időszakban. 
525  karakter szóközökkel 
 

 
 
Halak (II. 20.- III. 20.) 
 
Szinte minden változik, ami Önnel kapcsolatos. Egy kis 
nyugalomra vágyik. Lefeküdne és átaludná ezt az 
időszakot. Félelmek gyötrik, és nem hagyják elaludni. Nem 
tud dönteni, hogy az eszére vagy a szívére hallgasson, és 
úgy érzi magát, mint akit problémái keresztre feszítettek. 
Ne feledje, hogy a feltámadás csak ezután érhető el. 
Valamit meg kell hogy tanuljon ebből a nyomasztó 
helyzetből. Üljön bele egy kicsit ebbe a kellemetlen érzésbe 
és kérdezze meg önmagát, hogy mit kellene tennie?! 
487  karakter szóközökkel 


