
Kos (III. 21.- IV. 20.) 
 
A hétköznapok megélése bosszúságokkal, durcás 
hangulattal jár most Önnek. Valahogy „véletlenül” sikerül 
nyomasztó helyzetekbe bonyolódnia. Kollegái 
piszkálhatják gyenge pontjait, nem találja a hangot velük. 
Ha most váltott munkahelyet, vagy éppen új munkát keres, 
szintén apró-cseprő vitákra számíthat. Tudását és tehetségét 
nem értékelik eléggé, többet látnak abból, ami gyengeség, 
vagy hiányosság Önben. Kerülje el a belföldi hajóutakat is, 
sőt talán jobb lenne, ha ebben a hónapban nem utazna. A 
bolygók javaslata egy hétvégi erdei túra, vagy futás a 
szabadban, lehetőleg egyedül. 
 

  
 
Bika (VI. 21.- V. 20.) 
 
Ön áll a középpontban a Bika havában, de mint azt tudja, 
akit a reflektorok megvilágítanak, annak nem csak az 
erényei, de a hibái is jobban látszanak. Nyílt támadásokra 
számíthat a múltban elkövetett ballépései miatt, ami viszont 
jó hír, hogy jelenlegi gyors észjárásával igen hamar el tudja 
rendezni ezeket. A bolygók rendszeressége és kitartása 
miatt jutalomban részesítik, méghozzá úgy, hogy kivezetik 
a kellemetlenségekből. Bika hölgyek nagy dilemmája most 
az anyává válás önfeláldozó szelleme és a csábító vénuszi 
nő önmegvalósító szerepe közötti vívódás. 
 
 
 
Ikrek (V. 21.- VI. 21.) 
 
A dolgok „állni” látszanak. Mintha nem is lenne benne az 
élet sűrűjében, pedig Ön éppen ezt kedveli a legjobban. 
Ígéretek ugyan vannak, de eredmények nem nagyon. A 
hallgatás erényét tanulhatja most meg. Környezetében élő 
testvérpárt, vagy szerelmespárt fog tudni kibékíteni és ez 
végre örömmel tölti majd el. A munka területén 
„becsúszhat” valamilyen nem várt és hosszú távra kiható 
kellemetlenség. Vigyázzon, ha főnöki pozícióban van, 
nézze meg, kit vesz fel! Nem minden arany, ami első 
ránézésre fénylik, ez legyen a hónap jelmondata! Egészsége 
szempontjából kaparhat a torka, ne erőltesse túl. 
 

 
 



Rák (VI. 22.- VII. 22.) 
 
Kedves Rák-jegyűek, sajnos ez az időszak sok 
megpróbáltatást hoz. Magánéleti területen, a családon belül, 
illetve a munka területén is. Nem is érti, hogy mi ez a sok 
vitás helyzet Ön körül. Áldozatnak érzi magát, pedig látnia 
kell, hogy egy rák ollója is tud nagyot csípni. Lehet, hogy 
úgy bántott meg Ön is anno másokat, hogy nem is tudott 
róla? Most nincs menekvés, megtámadták, viselje el, aztán 
majd egyszer csak vége lesz. A szembenézés a 
problémákkal most a helyes megoldás, vágjon hozzá bátran 
fintorgó arcot és mondja ki: „Ez van”. 
 
 

 
 
Oroszlán (VII. 23.- VIII. 23.) 
 
Folytatódik a Kos hónapban kezdődött pozitív változás. 
Megszilárdulnak az eredmények, beérnek a tél nehéz 
időszakában ültetett gyümölcsök. Új lehetőségekre és 
kihívásokra tehet szert, melyeket meg kell ragadnia. 
Örömteli időszak lehet ez. Egy-két apró-cseprő bosszúság 
még emlékeztetheti az elmúlt nehézségekre, de ez csak 
olyan, mint figyelmetlenül kutyagumiba lépni. Utazzon el, 
ha teheti, egy napsütötte országba, bár tény, hogy anyagilag 
még mindig stabilizálódnia kell. A lényeg, hogy hagyja 
történni a dolgokat, ragadja meg, ami adódik. „Akarom” 
helyett pedig „Szeretném” legyen. 
 

 
 

 
Szűz (VIII. 24.- IX. 23.) 
 
Beérni látszanak a dolgok, nem száz százalékosan úgy, 
ahogyan megtervezte, de nagyrészben sikerek, és nyugodt, 
kiegyensúlyozott időszak várható. A későbbiekben 
számíthat majd nagy hajtásra a munka területén, talán itt az 
idő a feltöltődésre, méghozzá aktív módon. A testedzés, egy 
léböjt kúra most szintén megkétszerezheti energiáit. Az 
intim szférában – család, párkapcsolat – mély és kellemesen 
érzelgős beszélgetésekre szánhatja el magát. Talán még Ön 
is meglepődik azon, hogy micsoda szókinccsel képes 
kifejezni lelkének féltett tartalmát. 
 



Mérleg (IX. 24.- X. 23.) 
 
Labilis érzelmi élet jellemzi. Bizonytalanság, szeretethiány, 
a magány feszítő érzése kerülgeti. A meg nem érett művész 
bőrébe bújt, s az is lehet, hogy kissé túljátssza ezt a 
szerepet. Furcsa, szorongó gondolatai támadnak, az is lehet, 
hogy rémisztő álmok gyötrik. Egészségügyi szempontból 
mindenképp idegrendszerére, érzelmi labilitására kell most 
odafigyelnie. A tudattalan egy mély kút, melyből a feltörő 
sötét árnyak csak arra várnak igazából, hogy napfényre 
kerüljenek, és megértésre találjanak. Foglalkozni kell 
ezekkel a szorongató dolgokkal is. Napi öt-tíz perc napozás 
jót tenne! 
 

 
 
Skorpió (X. 24.- XI. 22.) 
 
Rendkívüli képessége van ahhoz, hogy összekavarjon és 
kibogozzon dolgokat, vagy emberi viszonyokat. Jelenleg az 
összekuszálás az erőssége. Úgy tudja környezetét 
irányítani, hogy az/azok észre sem veszik a terelgető 
kezeket maguk körül. A Bika havában tehát mágusi 
képességeit használja hol teremtésre, hol rombolásra. 
Varázsoljon úgy, hogy később a következmények ne 
essenek egyenesen a saját fejére, mert amit egyszer 
megkötött az ember, azt majd el is kell oldoznia. Bár tény, 
hogy a bajkeverő szerepnek is megvan a maga nagyszerű 
tanítása. 
 

 
 

Nyilas (XI. 23.- XII. 21.) 
 
Pénzügyi nehézségek várhatók, váratlan kiadások és a 
kiadásokból fakadó nyomasztó közérzet. Várakozós 
időszak ez. Nem most fog megtörténni a nagy áttörés, vagy 
változás. Talán nem is tudja eldönteni, hogy mit vár a világ 
Öntől, illetve, hogy mik az Ön tervei a világgal. Saját 
személye, céljai, jövőbeli elképzelései is ködösek, 
homályosak. Túlélni, ami negatív és átélni, ami pozitív, 
kifizetni a tartozásokat és spórolni, amin csak lehet. Ezek 
lehetnek ennek a hónapnak a jelszavai. Kertészkedjen és 
pihenjen zöldben, ha lehet. 
 
 

 
 
 



 
Bak (XII. 22.- I. 20.) 
 
Számítanak Önre a munkahelyén és számolnak Önnel a 
jövőben is. Ez a helyzet azonban nem a szerencsén, hanem 
az Ön rendkívüli munkabírásán és ügyességén múlt. 
Aggodalomra tehát ezen a területen nincs ok. Amit a 
türelem és az aprólékosság jellemez, az sikerrel végződik. 
Ha Ön csak egy láncszem az élet gépezetében, most 
dicséretet kaphat azért, hogy pont ott van, ahol. Észreveszik 
és értékelik megbízható, hosszú távon is kitartó jellemét, 
mert olyan sziklaszilárd erőt képvisel önmagában, melyre 
most a világnak nagy szüksége van. 
 
 

 
 

 
Vízöntő (I. 21.- II. 19.) 
 
Változásokra számíthat, hogy ezek a változások mely 
életterületen várhatók, az nem lényeges, a fontos az, hogy 
önmagát képes átalakítani és saját boldogságával kezd el 
foglalkozni. A hétköznapi vitázások, konfliktusok 
ráébresztik arra, hogy mi az, amiben lépnie kell, amit már 
nem akar tovább csinálni. Lelkében egészen máshol jár, 
mint ahol a teste. Önátalakuláson fog átmenni nemsokára 
és ez jó, mert kevés ember képes úgy megforgatni az élet 
kerekét, mint Ön. Legyen büszke erre a képességére, és 
szép lassan készüljön fel az ugrásra! 
 
 
 
Halak (II. 20.- III. 20.) 
 
A jövőjére vonatkozó kérdésekkel foglalkozik. Hosszú 
távon szeretne tervezni, de nem látja egészen tisztán a 
sikerhez vezető lépcsőfokokat. Tanácsost, partnert, 
segítőtársat keres, de nem igazán talál megértő fülekre. 
Lehet, hogy túlzottan előre néz és így szalasztja el a 
lehetőséget, hogy belássa a jelen élethelyzetből fog majd a 
jövő is alakulni?! Önmagán kéne valami nagyot 
változtatnia, vagy lehet, hogy nem is önmagán, csak a 
nézőpontján! Vigyázzon a gőzölős vasalóval, nehogy 
megégesse a forró víz a kezét! 


