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ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Μη βασανίζεστε 
για την εμφάνισή σας σήμερα. Είναι πάντα καλό να αρέσετε, αλλά 
δεν χρειάζεται να γίνετε το επίκεντρο της ημέρας. Αν βρείτε τον 
εαυτό σας να έχει εμμονή με το βάρος, τα μαλλιά, το πρόσωπο και 
το σώμα, πρέπει να αλλάξετε γνώμη. Μόλις αρχίσετε ένα πρόγραμ-
μα άσκησης, όλο αυτό θα σας κάνει να νιώθετε καλά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Σήμερα η 
καρδιά σας θα αμφισβητηθεί και θα πρέπει να είναι έτοιμη για το 
απροσδόκητο. Οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί, είτε πρόκειται 
για ένα νέο πρόσωπο στη ζωή σας είτε για κάποιον από το παρελ-
θόν ή την εμβάθυνση της σχέσης σας. Δεν υπάρχει τίποτα που μπο-
ρείτε να κάνετε για να σταματήσετε τα γεγονότα σήμερα.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Σήμερα θα 
πρέπει να κάνετε ένα σχέδιο για κάθε έκτακτη ανάγκη στον χώρο 
εργασίας και στη σχέση σας. Ετσι θα σας δοθεί η ευκαιρία να γυ-
ρίσουν οι προοπτικές σας προς όφελός σας. Πάντα θα υπάρχουν 
απρόβλεπτα προβλήματα, αλλά αν έχετε ένα σχέδιο, αυτά δεν θα 
έχουν εν τέλει σημασία.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Μπορεί 
να αρχίσετε να βλέπετε καλά πράγματα να έρχονται στον δρόμο 
σας σήμερα. Θα πρέπει να έχετε πίστη στις ικανότητές σας και να 
εργαστείτε σκληρά για ό,τι θέλετε. Τα πάντα θα είναι δύσκολα τις 
επόμενες ημέρες, γι’ αυτό κάντε πολλή υπομονή ώστε να περά-
σουν σχετικά αναίμακτα. 

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Σήμερα 
θα σας ζητηθεί να πάτε ένα ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους 
ίσως, αλλά σίγουρα για ευχαρίστηση. Απολαύστε τον χρόνο σας 
μακριά από το σπίτι και την εργασία και πάρτε μαζί σας κάποιον 
που είναι διασκεδαστικός. Κρατήστε τις επιλογές σας ανοικτές και 
να είστε προσεκτικοί όταν ξοδεύετε χρήματα. Εχετε την τάση να 
υπερβαίνετε τον προϋπολογισμό σας. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Σήμερα μπορείτε 
να αποφασίσετε να πάτε στο σχολείο ή απλά να αρχίσετε να κάνετε 
μαθήματα για να ικανοποιήσετε την ανάγκη σας για γνώση. Εάν 
πρόκειται να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας, σήμερα είναι η ημέρα 
για να ξεκινήσετε τη γραφειοκρατία και να βάλετε μπρος τις ιδέες 
σας ώστε να βρείτε τα σωστά σχολεία.  

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Σήμερα είναι μια ημέρα 
εκπλήξεων. Θα είναι ευχάριστο το μεγαλύτερο μέρος της. Θα πρέ-
πει να βάλετε στην άκρη τα αισθήματα ανασφάλειας και να απο-
λαύσετε ό,τι έχει να σας προσφέρει. Κάντε τη σχέση σας θετική και 
μη στέκεστε σε λεπτομέρειες που μπορεί να σας κάνουν τη ζωή 
δύσκολη. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Σήμερα κρατήστε τις σκέ-
ψεις σας για τον εαυτό σας. Θα πρέπει να σταματήσετε να αφήνετε 
τους άλλους να γνωρίζουν τι σκέφτεστε. Δεδομένου ότι σήμερα 
αυτές οι σκέψεις είναι αρνητικές. Να θυμάστε ότι είναι επίπονο και 
κακό για την υγεία σας ή οποιονδήποτε άλλο που είναι γύρω σας. 
Να είστε ειλικρινείς ειδικά σήμερα.. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Θα έχετε την ευκαιρία να 
πάρετε μια απόφαση σήμερα που δεν θα είναι ιδιαίτερα ευχάρι-
στη. Δεχτείτε αυτή την ήττα με χάρη και ισορροπία και προχωρή-
στε. Αυτή η αποτυχία μπορεί να είναι θετική για το μέλλον σας. 
Κρατήστε τα άλλα άτομα στο πλευρό σας για να σας βοηθήσουν 
στα προβλήματα. Ετσι θα μεγαλώσετε και τον κύκλο των γνωρι-
μιών σας! 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Θα έχετε την ευκαιρία 
να αμφισβητήσετε τη δουλειά άλλων σήμερα. Κρατήστε τα μάτια 
σας ανοικτά στο τέλος και κάντε τα έργα όσο γίνεται περισσότερο 
στην ώρα τους. Μην αφήνετε τη σχέση σας να βαλτώνει λόγω της 
δουλειάς σας και κατευθύνετε τον σύντροφό σας ώστε να σας γνω-
ρίσει καλύτερα. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Προχωρήστε παράλληλα 
με τα προβλήματα που έρχονται στον δρόμο σας σήμερα. Μπορεί 
να έχετε κάνει σχέδια για το μέλλον, ίσως όμως αλλάξουν εντελώς 
ξαφνικά. Εάν έχετε κρατήσει ένα ανοικτό μυαλό, αυτές οι αλλαγές 
θα είναι προς το καλύτερο και εν τέλει θα βγουν προς όφελός σας. 
Να είστε σε ετοιμότητα.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Προχω-
ρήστε παράλληλα με τα προβλήματα που έρχονται στον δρόμο 
σας σήμερα. Μπορεί να έχετε κάνει σχέδια για το μέλλον, ίσως 
όμως αλλάξουν εντελώς ξαφνικά. Εάν έχετε κρατήσει ένα ανοι-
κτό μυαλό, αυτές οι αλλαγές θα είναι προς το καλύτερο και εν 
τέλει θα βγουν προς όφελός σας. Να είστε σε ετοιμότητα. 


