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ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
ξυπνά στο ζώδιό σας και σας υπενθυμίζει να ζήσετε και πάλι. Η νέα 
χρονιά έχει αρχίσει ήδη για σας, ακόμα κι αν ο υπόλοιπος κόσμος 
παραμένει στην παλιά. Μπορείτε να αρχίσετε να αλλάζετε τη ζωή 
σας τώρα, αλλά πρέπει να αποφασίσετε τι ακριβώς είναι αυτό που 
θέλετε. Κάντε αυτά τα Χριστούγεννα έναν θαυμάσιο εορτασμό της 
αναγέννησής σας. 
ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑνΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Η Σε-
λήνη αυτήν την παραμονή των Χριστουγέννων σάς δίνει αξιοση-
μείωτη διορατικότητα. Ονειρα που έχετε κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου μπορεί να σας ταράξουν, αλλά μην αφήνετε το 
περιεχόμενό τους να σας φοβίζει. Οι εικόνες των ονείρων είναι 
σχεδόν πάντα συμβολικές. Μόνο και μόνο επειδή είδατε κάτι, δεν 
σημαίνει ότι θα είναι αλήθεια. Αφήστε τα όνειρα και τις φαντασιώ-
σεις σας να σας διδάξουν περισσότερα για τον εαυτό σας. 
ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Η Σελήνη σή-
μερα θα μπορούσε να σας φέρει κοντά σε φίλους σας κι έτσι 
χρησιμοποιήστε την ευκαιρία για να σμίξετε και πάλι. Τα εταιρικά 
γεύματα, οι συναντήσεις στη γειτονιά, οι λειτουργίες στην εκ-
κλησία και άλλες κοινωνικές συγκεντρώσεις, είναι όλα εύφορα 
εδάφη για τη δικτύωσή σας. Βγείτε έξω και κάντε αισθητή την 
παρουσία σας.
ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Με τη Σελήνη στον Αι-
γόκερω, η αύξηση της δημοσίας προβολής σας είναι σημαντική και 
γίνεται με έναν ευχάριστο τρόπο. Δεν μπορείτε να εκτιμήσετε τώρα 
την προστιθέμενη ευθύνη, αλλά δείτε τα γεγονότα ως μια ευκαι-
ρία για να κάνετε την αλλαγή προς το καλύτερο. Θα είστε σε θέση 
να μιλήσετε με μεγάλη πειστικότητα και όλος ο κόσμος θα δει την 
αλήθεια σας. 
τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Μπορεί να αισθανθεί-
τε σαν να είστε σε τρελή διάθεση αυτήν την παραμονή των Χρι-
στουγέννων με τη Σελήνη στον 9ο οίκο σας, των ταξιδιών και 
της περιπέτειας. Αν κάτι σας κρατάει από να βγείτε έξω και να 
διασκεδάσετε, μπορεί να χρειαστεί να σκεφτείτε κάποιο κόλπο για 
να ξεφύγετε. Βρείτε έναν τρόπο να κάνετε πράξη την επιθυμία 
σας για αλλαγή. 
ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Η Σελήνη αυτήν την πα-
ραμονή των Χριστουγέννων είναι στον 8ο οίκο σας του φύλου, 
της εξουσίας και του χρήματος. Μην εκπλαγείτε αν σας δοθεί η 
ευκαιρία να ασκήσετε εξουσία με κάποιον τρόπο. Αντίθετα, αν 
κάνετε κατάχρηση της εξουσίας που σας έχει δοθεί, να είναι προ-
ετοιμασμένοι για την αντίδραση των γύρω σας που θα στραφούν 
εναντίον σας. 
ΚΑΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερη ειλικρίνεια στις σχέσεις σας με τους άλλους, όπως 
η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω και σηματοδοτεί την έναρξη 
μιας νέας εποχής για σας. Οι στενές σχέσεις σας θα επηρεαστούν 
ιδιαίτερα από αυτό. Περιμένετε αλλαγές και κάποια ένταση που 
θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Χαλαρώστε και αφήστε τη 
μεταμόρφωση να συμβεί.
ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Η Σελήνη εμφανίζεται 
στον 6ο οίκο σας, της υγείας και της υπηρεσίας, υπενθυμίζοντάς 
σας ότι ήρθε η ώρα να δώσετε προσοχή σε αυτά τα θέματα. Τώρα 
είναι η τέλεια στιγμή για να αρχίσετε υγιεινή διατροφή και να κάνετε 
ένα πρόγραμμα άσκησης. Οσο πιο οργανωμένοι και εστιασμένοι 
είστε τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχετε. 
ΠΑΡθΕνΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Οι πε-
ρισσότεροι Παρθένοι είναι πολύ οργανωμένοι και δεν θα χρει-
αστεί να τρέξετε για ψώνια της τελευταίας στιγμής και δώρα. 
Ωστόσο, η φαντασία σας ερεθίζεται από τη Σελήνη στον 5ο οίκο 
σας του ρομαντισμού και της δημιουργικότητας, γεμίζοντας το 
μυαλό σας με όλα τα είδη των θαυμάσιων ιδεών. Μπορεί να 
πέσετε πάνω στο ιδανικό δώρο! 
ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ) Είναι η νύχτα 
πριν από τα Χριστούγεννα και οι αλλαγές στη ζωή και το σπίτι 
σας μπορεί να είναι σε εξέλιξη, όπως η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί 
τον 4ο οίκο σας. Αν δεν παίξετε έναν ενεργό ρόλο, αυτή η πε-
ρίοδος είναι πιθανό να σας επιβάλει τις εξελίξεις. Μην αφήνετε 
τη ζωή σας στην τύχη.   
ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕμβΡΙΟΥ). Κάνετε δύ-
σκολες σκέψεις όπως η ευαίσθητη Νέα Σελήνη βρίσκεται στον 
3ο οίκο σας, της επικοινωνίας. Να προσέχετε τι λέτε τη νύχτα 
πριν από τα Χριστούγεννα. Θα μπορούσαν να κάνουν σοβαρή 
ζημιά τα λόγια σας κι έτσι καλό θα ήταν να σκέφτεστε πολύ πριν 
ανοίξετε το στόμα σας. Θα διαπιστώσετε ότι από αύριο, δεν θα 
είστε τόσο πρόθυμοι να εκφραστείτε τόσο δυνατά.
τΟξΟτηΣ (23 νΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Η Σελήνη 
στον 2ο οίκο σας των προσωπικών οικονομικών, δίνει έμφαση 
στα θέματα χρημάτων. Οπότε βεβαιωθείτε ότι όλα σας ψώνια της 
τελευταίας στιγμής είναι στο καρότσι σας. Προσπαθήστε να μην 
μπείτε σε άχρηστες διαμάχες επί των περιουσιακών στοιχείων 
αυτήν την περίοδο. Οι καλές σχέσεις μπορεί να καταστραφούν 
εάν μπουν πίσω από τα χρήματα ή την ιδιοκτησία ακινήτων.


