
Kos (III. 21.- IV. 20.) 
 
A hónap érzelmekben gazdag „egyszer fent, egyszer lent” 
megélést ígér. Tapasztalja meg az Önben rejlő érzések 
színes skáláját. A kitűzött célokért való mindennapos 
küzdelem helyett most a játékos gyermek örömteljes 
kacagásával oldhat fel minden akadályt és 
bizonytalanságot. Finomság, ártatlanság, gyengédség! 
Külföldi utak helyett most a belső utazást válassza, bár egy 
meghitt, alpesi faházban töltött hétvége kedvesével is 
kiváló lehet. Munkaügyben az új év változásokat ígér, 
ehhez azonban előbb ki kell pihennie magát! 
 
  
 
Bika (VI. 21.- V. 20.) 
 
Egy nagy dilemma foglalkoztatja: mégpedig az, hogy 
helyes spontán módon „carpe diem” (élj a mának) jelszóval 
megélni az életet, vagy célravezetőbb, ha a megszokott, 
begyakorlott utat választja. Ahogyan Pál apostol mondja: 
„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, Ha szeretet 
nincs bennem, Csak zengő érc vagyok vagy pengő 
cimbalom”. A választás tehát a belülről fakadó szeretet 
eszköze kell, hogy legyen. Ha bizonytalannak érzi magát 
környezetével, vagy párjával való kapcsolata miatt, egy 
biztos, hogy Ön minden helyzetben képes megállni a helyét 
a világban! 
 

 
 
Ikrek (V. 21.- VI. 21.) 
 
Harcra fel! Az ünnepek után irány a változás és változtatás. 
Tetterő, szabadságvágy és az új év lehetőségei 
foglalkoztatják. Ajánlatos valamilyen tanulmány elkezdése, 
vagy egy tanfolyamra való beiratkozás. Frusztrálhatják az 
otthoni tennivalók, a mosatlan edények és a takarítás. Friss 
levegőre vágyik! Egyelőre írja össze, mi mindent szeretne 
elkezdeni, és képzelje bele magát az új helyzetekbe. Ha 
lélekben már ott jár, ahová a vágyai vonzzák, az már fél 
siker a megvalósulás felé való úton. Tegyen januárban 
hosszú sétákat és élvezze a gyaloglás örömét! 
 
 

 
 



Rák (VI. 22.- VII. 22.) 
 
Sajnos az Ünnepek hamar elmúlnak, a család szétszéled, a 
meghitt együttléteket felváltják a kopár, téli hétköznapok. 
Ön erőnek erejével megpróbálja újrateremteni, 
visszavarázsolni e meghitt légkört és mindezzel addig nincs 
probléma, ha tiszteletben tartja környezete szabad akaratát, 
és megbocsátja, ha mások nem úgy éreznek, ahogyan Ön. 
Kiváló terapeuta és együttérző lélek, aki mindig tud egy jó 
szót szólni a segítséget várókhoz. Talán valamilyen 
szociális munkát is elvállalhatna, hogy érezze a családon 
kívüli összetartozás élményét is. 
 
 

 
 
Oroszlán (VII. 23.- VIII. 23.) 
 
Úgy érzi túl sokat áldoz fel Önmagából mások számára és 
mégsem becsülik meg Önt eléggé?! Ezeken a frusztráló 
érzéseken nem segít egy átmulatott éjszaka pillanatnyi 
öröme, sem a karácsonyi nassolás. Az előbbitől karikás lesz 
a szeme, az utóbbitól pedig kijjebb kell engednie a 
nadrágszíjat és ez hosszútávon az önbizalmát csökkentheti. 
Aludja ki magát, pihenjen ágyban párnák között amennyit 
csak ideje engedi. Egyszercsak elmúlik a hideg tél és ereje 
újraébred majd a szunnyadó téli álomból. 
 
 
 
 
Szűz (VIII. 24.- IX. 23.) 
 
Ön és a világ, a világ és Ön. Hogyan áll mostanság az 
emberekkel való kapcsolatteremtés tekintetében? Túlzott 
elvárásai lehetnek párkapcsolatát illetően, be kell látnia, 
hogy a maga tökéletlenségével együtt lehet igazán 
megszeretni valakit. Semmi másra nem vágyik, csak egy kis 
nyugalomra, mély és őszinte beszélgetésekre olyanokkal, 
akiknek beszélhet érzéseiről, akik képesek meghallgatni 
Önt. A családjában lelhet most nyugalomra és ebben a 
nyugalmas állapotban át is gondolhatja, hogy hivatása 
területén mit szeretne az Újévben elérni majd. 
 
 

 



Mérleg (IX. 24.- X. 23.) 
 
Ön szeretné elsimítani ebben a hónapban a környezetében 
lévő emberek közötti konfliktusokat. Ehhez akár még saját, 
eddigi véleményét is megváltoztatja a világról, csakhogy 
megtaníthasson másokat is kompromisszumokat kötni. Egy 
kicsit szomorkás hangulatú lehet, védekezésként 
álmodozásba menekülhet. Ügyeljen ábrándozás közben a 
sütőben sülő süteményekre is. Díszítsen mézeskalácsot, ez 
igazán Önnek való feladat. Megmagyarázhatatlan félelmek 
gyötörhetik. Az idősebb, bölcsebb emberek társaságát 
keresse, köztük megnyugvásra talál. 
 
 
 
Skorpió (X. 24.- XI. 22.) 
 
Nem túlságosan kemény Ön mostanság magával és 
másokkal szemben? Túl sok volt az elmúlt hónapok 
nehézsége. Jó hír, hogy most már fellélegezhet, ha a 
kinövesztett páncélja engedi. Itt az ideje, hogy belássa, 
mennyi mindent tanult az elmúlt évben Önmagáról. 
Üldögéljen egyedül a sötétben, egy kényelmes 
karosszékben, dőljön hátra és lélegezzen mélyeket. Túl van 
a nehezén. Ha hagyja, hogy védőpajzs helyett szárnyakat 
növesszen, akkor most képessé válik a repülésre. Ön egy 
örök túlélő, nagyszerű játékos az élet színpadán. 
 
 

 
 
Nyilas (XI. 23.- XII. 21.) 
 
A dolgok nem abban az ütemben haladnak, ahogyan Ön 
tervezte. Lassúság lassúság hátán. Valóban így is van, de 
tudnia kell, hogy a lassabban induló dolgok hosszabb távon 
képesek működni. Az anyagiak terén változás várható, 
ellentétes irányban az eddig megszokott életstílussal 
szemben. Változtatnia kell berögzült szokásain. Takarítsa ki 
az elavult, elsárgult, már nem használt viselkedési mintákat 
és dolgokat az életéből. Tegyen fogadalmat és tartsa is be, 
hogy egészségesebben fog táplálkozni, hogy leszokik a 
dohányzásról, stb. A bolygók támogatják! 
 
 

 
 
 
 



 
 
Bak (XII. 22.- I. 20.) 
 
Már időben észreveszi, hogy az ajándékvásárlás mennyi 
pénzt emésztett fel tartalékaiból. Ne aggodalmaskodjon, 
amit kiadott, azt vissza is tudja pótolni. Alapvetően nem is 
érti, hogy minek ennyi embert megajándékozni, egyáltalán 
ki találta ki a karácsonyi vásárokat?! Szívesen okítaná a 
fiatalabb korosztályt, de bizony a fiatalság bolondság, és 
nem igazán hallgatják meg az Ön bölcs tanácsait. Az Újév 
nagy változásokat hoz majd, mivel a Plútó belépett a Bak 
jegyébe. Érezni kell, hogy mennyi mindent át fog értékelni 
önmagával és az élettel kapcsolatban. 
 
 

 
 

 
Vízöntő (I. 21.- II. 19.) 
 
Egy új szerelem veheti kezdetét. Ne akarjon egyszerre 
mindent megosztani leendő partnerével, kapcsoljon lassabb 
tempóra. Nagy tanítás a másoktól való függés 
megtapasztalása. Visszatarthatják fizetését, vagy 
éppenséggel kevesebb pénzre számíthat, mint amennyit 
ígértek. Egy pártfogó segítheti ki a nehéz helyzetből, ám 
vigyázzon, mert a segítő később megkéri a segítsége árát. A 
bolygók üzenete, hogy akármi is történjék Ön körül, tartsa 
meg jókedvét és ismerje el, hogy bárhol bármikor tovább 
állhat, ha úgy tartja kedve, hiszen életművésznek születni 
kell! 
 

 
 

 
Halak (II. 20.- III. 20.) 
 
Félelmek gyötrik társas kapcsolatait illetően, ráadásul 
bizonytalan önmagában, talán ezért is próbálja 
beazonosítani magát mások véleménye által. A bolygók azt 
tanácsolják, hogy menjen csak a saját feje után, vagyis első 
a megérzés, azután pedig a megértés. Fordítson időt arra is, 
hogy az álmait hogyan tudja fokról fokra, lépésről lépésre 
elérni innen, a Földről indulva. Merjen nagyot álmodni, de 
ne egész nap álmodozzon! Egy hölgy ismerőse 
megszabadíthatja némi pénztől Önt, figyeljen oda jobban, 
kit nevez jóbarátnak és kit nem! 
 


