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ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Με τη Σελήνη 
να εισέρχεται στον 4ο οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας, 
ίσως να είστε έτοιμοι για ένα ήσυχο καταφύγιο. Αποφύγετε την πο-
λυκοσμία και δυσάρεστους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας και 
βρεθείτε με όσους σας κάνουν να νιώθετε άνετα και ζεστά. Το σπίτι 
σας μπορεί πραγματικά να είναι το κάστρο σας.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Η Σελή-
νη ταξιδεύει μέσω του Ταύρου στον 7ο οίκο σας, του γάμου 
και των συνεργασιών, και έτσι ο συμβιβασμός είναι σε τάξη. 
Κρατήστε την ψυχραιμία μας. Η ένταση κορυφώνεται καθώς 
η Σελήνη και ο Αρης κινούνται προς σύγκρουση. Προσωπικές 
φιλοδοξίες και ευτυχία είναι εφικτές καθώς η Αφροδίτη μπαίνει 
στον 11ο οίκο σας.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Θα ξέρετε 
σίγουρα ότι ήρθε η ώρα της πλήρους απασχόλησης για εσάς με 
τη Σελήνη να περνά μέσα από τον 6ο οίκο σας, της υγείας, της 
εργασίας και της εξυπηρέτησης. Η Αφροδίτη μεσουρανεί αυτόν 
τον μήνα τονίζοντας ό,τι είναι πιο ελκυστικό για εσάς: καλή εμ-
φάνιση, καλλιτεχνικό ταλέντο ή μια γοητευτική προσωπικότητα. 
Χρησιμοποιήστε την και δεν θα χάσετε!  

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Σήμερα 
θα πρέπει να είναι για εσάς μια ημέρα με διασκέδαση, ελαφριά και 
εύκολη, έτσι ώστε να απολαύσετε τα θετικά vibes... Η δημιουργικό-
τητά σας θα κορυφωθεί καθώς η Σελήνη ταξιδεύει μέσω του 5ου 
οίκου σας, του ρομαντισμού και της δημιουργικότητας. Τα παιδιά θα 
είναι πιο πρόθυμα να περάσουν τον χρόνο τους μαζί σας.   

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Η Σε-
λήνη μπαίνει στον ενημερωμένο Αιγόκερω και στον 12ο οίκο 
σας, των μυστικών και της μοναξιάς, στοιχείων που σας χαρα-
κτηρίζουν. Αυτή είναι η αρχή ενός χαμηλού σεληνιακού κύκλου 
για εσάς, έτσι ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για ξεκούραση και 
περισυλλογή. Θα είστε σε θέση να αποφύγετε την επανάληψη 
των ίδιων λαθών ξανά και ξανά.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Τα άστρα προμη-
νύουν μια πιο φιλική ημέρα για εσάς, καθώς η Σελήνη μπαίνει στον 
11ο οίκο σας, των φίλων και της οικογένειας. Βρεθείτε κοντά σε 
ανθρώπους στους οποίους μπορείτε να βασιστείτε. Μπορεί να μην 
είναι τόσο διασκεδαστικοί όσο κάποιοι... ατίθασοι φίλοι σας, αλλά 
εκτιμούν περισσότερο κάποιες πτυχές του χαρακτήρα σας.   

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Η Σελήνη εισέρχεται 
στον 10ο οίκο της καριέρας σας και διεγείρει την Αφροδίτη στον 
6ο οίκο σας της υπηρεσίας, για να σας βοηθήσει να συνδυάσετε την 
εργασία με την ευχαρίστηση σήμερα. Μπορεί να μην κάνετε όσα 
θα θέλατε, αλλά ένας σύντροφος ή συνεργάτης θα είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Οι ψυχικές ικανότητές 
σας μπορεί να είναι ισχυρές, αλλά μη δεσμευθείτε για τίποτα σή-
μερα. Εάν έχετε ένα προαίσθημα, αξιοποιήστε το. Αυτή είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να μιλήσετε με την οικογένειά σας για ό,τι 
σας απασχολεί. Αν έχετε δυσκολίες, μπορείτε να αντεπεξέλθετε 
με θετικό τρόπο, αφού ο τυχερός Δίας έχει ενεργοποιηθεί στο 
ζώδιό σας.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Η Σελήνη ταξιδεύει μέσω 
του Ταύρου στον 12ο οίκο σας των μυστικών σήμερα, καλώντας 
σας να επιβραδύνετε και να ακούσετε την εσωτερική φωνή σας. 
Μπορεί να είναι δύσκολο να ξεκινήσετε κάτι νέο σήμερα, γι’ αυτό 
κινηθείτε με σύνεση. Οι αρμονικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 
οικογένειας ενθαρρύνονται καθώς η Αφροδίτη είναι στην Παρθένο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Η Αφροδίτη είναι 
στο ζώδιο της Παρθένου, οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλη-
μα όσον αφορά τις σχέσεις σας. Επίσης, έχετε την ευκαιρία να 
αυξήσετε τις επαφές ή να βελτιώσετε τις σχέσεις με αδελφούς, 
αδελφές, ξαδέλφια και πεθερικά. Μερικές από τις καλύτερες 
κοινωνικές ευκαιρίες σας αυτόν τον μήνα είναι ακριβώς στο 
άμεσο περιβάλλον σας. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Η Σελήνη εισέρχεται 
στον Αιγόκερω και στον 6ο οίκο σας, της υγείας και της εξυπη-
ρέτησης, υπενθυμίζοντάς σας ότι οφείλετε να εκπληρώσετε τις 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντά σας. Μην αγνοείτε την υγεία σας, 
διότι υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσετε σωματικά. Βρείτε χρόνο 
για άσκηση, καθαρό αέρα και υγιεινά γεύματα.  

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Η Σελή-
νη μπαίνει στον 5ο οίκο σας, της ευχαρίστησης, και σας βοηθάει 
να νιώθετε πιο ζωηροί. Χαλαρώστε το αυστηρό πρόγραμμά σας 
τις επόμενες δύο ημέρες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πι-
εστείτε. Εκτός αυτού, η ευχαρίστηση είναι αποδεδειγμένα μια 
θρεπτική ουσία απαραίτητη για την πνευματική και συναισθη-
ματική υγεία.


