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ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Κάποιος στη 
ζωή σας θέλει να τραπεί σε φυγή. Ψάχνει να βρει τον δικό του δρό-
μο στον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι θα θέλετε να αντισταθείτε σε 
αυτό, μην το κάνετε. Το να σας αφήσει είναι φυσικό και θα είναι 
για το καλό σας. Μην έχετε κανέναν φόβο, θα είναι όλα εντάξει. 
Προσέξτε σήμερα!  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Να είστε 
κατηγορηματικοί όταν είναι απαραίτητο για να πάρετε αυτό που 
θέλετε. Να είστε ειλικρινείς και ανοικτοί σε ό,τι αφορά την καριέ-
ρα και τις επιχειρηματικές σχέσεις με τους άλλους, καθώς και τα 
προσωπικά σας. Η αγάπη σας θα ζει μέσα σας, αν δεν προσπαθή-
σετε να κρύψετε τίποτα. Η υγεία δεν είναι ζήτημα σήμερα.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Μπορείτε να 
είστε το κέντρο της προσοχής και σήμερα. Να είστε ευχαριστη-
μένοι με τη σωματική έλξη που ασκείτε. Αξιοποιήστε στο έπακρο 
αυτό που έχετε. Ξοδέψτε κάποια χρήματα επιπλέον, εάν αισθάνε-
στε άνετα, αλλά μην το παρακάνετε.  

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Προ-
χωρήστε προετοιμασμένοι να μιλήσετε από θέση ισχύος. Κάποια 
πράγματα στη ζωή σας σάς προκαλούν σύγχυση ή δεν σας αρέ-
σουν. Δεν έχουν σημασία και τίποτα δεν είναι απολύτως σαφές και 
σίγουρο. Να είστε ανοιχτόμυαλοι στις επιχειρήσεις και τις προσω-
πικές σχέσεις.   

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Ολο 
και περισσότερες συγκρούσεις εμφανίζονται στη ζωή σας σή-
μερα, γι’ αυτό αποφύγετε τις έντονες αντιπαραθέσεις που πιθα-
νόν να οδηγήσουν σε προβλήματα. Συμπεριλαμβανομένης της 
βίας. Μείνετε μακριά από εκείνους που θέλουν να τσακωθούν 
μαζί σας. Κρατήστε την ψυχραιμία σας με κάθε κόστος.  

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Είστε συγκλο-
νισμένοι από τις καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω σας. Πάρτε 
όμως μια βαθιά ανάσα και συνεχίστε να κάνετε τη δουλειά σας 
όπως συνήθως και λειτουργήστε σωστά. Σήμερα είναι μια καλή 
ημέρα για να ολοκληρώσετε τις υποθέσεις σας και να επιτύχετε 
τους στόχους στο σύνολό τους.   

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Τα πάντα σήμερα εί-
ναι υπό αμφισβήτηση και είστε καχύποπτοι με όλους. Αυτό δεν 
είναι απαραίτητα κακό, διότι σας κάνει να σκεφτείτε τις καταστά-
σεις. Προσπαθήστε να ικανοποιήσετε τον εαυτό σας στο τέλος της 
ημέρας και να χαλαρώσετε. Ακούστε τους φίλους που έχουν πολύ 
θετικές ιδέες για σας. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Ο προϊστάμενός σας 
έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι είστε ένα πολύτιμο περιουσι-
ακό στοιχείο. Η καθιέρωση και οι ηγετικές ικανότητές σας σάς 
προσθέτουν δύναμη και σας κάνουν αρκετά ήρεμους ώστε να 
λαμβάνετε εντολές. Παρακολουθήστε νέες σχέσεις που μπορεί 
να εμβαθύνουν. Κυριολεκτικά «πιάστε τον ταύρο από τα κέρατα».  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Σήμερα οι συνεργάτες 
σας είναι πολύ δεκτικοί. Επίσης η σχέση σας με τον σύντροφό σας 
εξελίσσεται ομαλά. Βρείτε τρόπους να συνεργαστείτε με τους συνα-
δέλφους που είναι αισιόδοξοι. Θα έχετε μια ευχάριστη μέρα, χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Η 10η Οκτωβρίου εί-
ναι πολύ μεγάλη ημέρα για σας! Θα συνειδητοποιήσετε ότι ένας 
φίλος ή ένα μέλος της οικογένειας που έχει ξεστρατίσει έρχεται 
πίσω στη ζωή σας. Απολαύστε την εξεύρεση κοινών συμφερό-
ντων και ελάτε πιο κοντά. Χαλαρώστε και αφήστε τα πράγματα 
να κυλήσουν ομαλά. Αυτό είναι καλό. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Λάβετε μέρος σε δρα-
στηριότητες ή βρείτε ένα άθλημα που σας ενδιαφέρει. Θα πρέπει 
να εργαστείτε με περίσσεια ενέργεια και να διατηρήσετε την υγεία 
σας σε υψηλά επίπεδα. Να είστε συνετοί ώστε να αποφύγετε δα-
πάνες με χρήματα που πραγματικά δεν έχετε.  

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Προ-
σπαθήστε να μην είστε αρνητικοί σήμερα. Εστιάστε σε αυτό που 
είναι σωστό και όχι αυτό που είναι λάθος. Υπάρχει πάντα μια 
ασημένια επένδυση που σας περιμένει. Θα τη βρείτε. Αν δεν 
σκέπτεστε θετικά για την υγεία σας θα υποφέρετε στο μέλλον, 
οπότε αναλάβετε δράση όσο είναι καιρός.


