
O ΚόσμοςTUESDAY 8 OCTOBER 2013 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΛΥΣΕΙΣ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

28 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Ο συνδυασμός 
του μυστηριώδους Ποσειδώνα και της ευαίσθητης Σελήνης στον 5ο 
οίκο σας της απόλαυσης και της δημιουργικότητας θα μπορούσε 
να προσθέσει ρομαντισμό στη ζωή σας. Ο,τι συμβεί σήμερα δεν θα 
είναι βαρετό. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κάποιο διάλειμμα! Τα 
ταξίδια είναι πιθανό να σχετίζονται με την επιχείρηση ή σοβαρές 
επιδιώξεις σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Το πρώτο μισό 
της ημέρας μπορεί να είστε εξαιρετικά απασχολημένοι με τις δυνά-
μεις που αναμένουν ορισμένες προθεσμίες που πρέπει να τηρού-
νται. Αργότερα η Σελήνη μπαίνει στον Καρκίνο και τον 9ο οίκο σας 
των ταξιδιών και της περιπέτειας, δίνοντάς σας τη διάθεση για λίγη 
διασκέδαση απόψε. Πάρτε μαζί ομοϊδεάτες φίλους και ξεδώστε.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Οπως ο Αρης 
εισέρχεται στο ζώδιό σας, ήρθε η ώρα να σας φέρει κάποιο πά-
θος στη ζωή σας. Για μερικούς αυτό είναι ευπρόσδεκτο, αλλά για 
άλλους είναι ίσως λίγο δύσκολο να το διαχειριστούν. Μπορεί να 
χρειαστεί να βρείτε προσωπικό χώρο και χρόνο, αν θέλετε να μεί-
νετε ισορροπημένοι σήμερα. 

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Η συναι-
σθηματική και πνευματική Σελήνη ενώνει τις δυνάμεις της με τον 
Ποσειδώνα στον 2ο οίκο σας της προσωπικής χρηματοδότησης, 
καλώντας σας να σκεφθείτε τις πνευματικές αξίες σας. Μέχρι 
τώρα έχετε τουλάχιστον αρχίσει να συνειδητοποιείτε ότι η ποσό-
τητα της επιτυχίας δεν θα σας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους. 
Η ευτυχία είναι κάτι που έρχεται από μέσα σας και δεν μετριέται. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Με την 
ελκυστική Σελήνη να συναντάται με τον λαμπερό Ποσειδώνα 
στον 1ο οίκο σας της προσωπικότητας, θα πρέπει να είστε πράγ-
ματι ακαταμάχητοι. Ακόμα και αν αισθάνεστε κάπως μπερδεμένοι 
και ευάλωτοι, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για 
σας. Αυτή είναι μια υπέροχη στιγμή για να εκφράσετε τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά σας με τους σημαντικούς ανθρώπους στη 
ζωή σας.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Απολαύστε ό,τι 
βρείτε να εμπεριέχει ησυχία και μοναξιά όσο η αντανακλαστική Σε-
λήνη και ο πνευματικός Ποσειδώνας συναντιούνται στον 12ο οίκο 
σας των μυστικών. Είναι καιρός να επαναφορτίσετε τις πνευματικές 
μπαταρίες σας κι έτσι να επικεντρωθείτε στις δραστηριότητες εκεί-
νες που βοηθούν στην αποκατάσταση της ψυχής σας.  

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Με τη Σελήνη στον 11ο 
οίκο σας με τις φιλίες, θα είστε σε μεγάλο βαθμό κινητικοί. Αφε-
θείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να επιτρέψετε στην αγά-
πη και το γέλιο να επουλώσουν τις πληγές σας, αφού σας αξίζει 
πραγματικά. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Σήμερα ίσως να είστε 
λίγο μπερδεμένοι με τα ερωτικά σας και παρ’ όλο που οι συνθήκες 
μοιάζουν ευνοϊκές, κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί εδώ και και-
ρό θα συνεχίσει να σας ταλαιπωρεί για λίγο ακόμα. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Σύγχυση σχετικά με τους 
κανόνες και τους νόμους μπορεί να προκύψει αργότερα μέσα 
στην ημέρα, καθώς η συναισθηματική Σελήνη συνδυάζεται με τον 
νεφελώδη Ποσειδώνα. Η τάση είναι να ακούτε μόνο ό,τι θέλετε να 
ακούσετε και αυτό ισχύει και για εσάς και για τους άλλους. Είναι 
μια καλή ιδέα να προσπαθήσετε να κατανοήσετε την άλλη άποψη. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Τα όνειρα που έχετε 
τις πρώτες πρωινές ώρες μπορεί να σας πουν πολλά για τα κίνητρά 
σας. Δεν χρειάζεται να συμφωνείτε με τον Φρόιντ για να γνωρίζετε 
ότι το σεξ μπορεί να σας κινητοποιήσει και να απορροφήσει ένα 
μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς σας. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Τα προαισθήματά σας 
είναι ισχυρά, όπως η διαισθητική Σελήνη ενώνει τις δυνάμεις της 
με τον μυστικιστικό Ποσειδώνα. Η επικοινωνία με τα μέλη της οι-
κογένειας σήμερα είναι πιθανή, αν και ίσως όχι με τη μορφή που θα 
περίμενε κανείς. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για μικρά θαύματα 
και στιγμές σύμπτωσης ώστε να κατανοήσετε τα μηνύματα του Σύ-
μπαντος.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Με την 
κίνηση της Σελήνης μέσου του 6ου οίκου σας της υγεία και της 
εξυπηρέτησης, οι φυσικές θεραπευτικές ικανότητές σας θα είναι 
εμφανείς. Αυτή είναι επίσης μια καλή στιγμή για να επαναφορτί-
σετε τις μπαταρίες σας πνευματικά, ειδικά αν σκοπεύετε να βοη-
θήσετε τους άλλους μέσα στις επόμενες μέρες. 


