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ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Αλλάξτε τη 
στάση σας προς το καλύτερο, σήμερα. Μπορεί να υπάρχουν εκεί-
νοι οι άνθρωποι στη ζωή σας που είναι ασαφείς σε ό,τι αφορά 
τα προσωπικά συναισθήματα. Γι’ αυτό μην τους κρίνετε και μην 
γκρινιάζετε. Μόλις αλλάξουν τα πρότυπα σκέψης σας, η καθημε-
ρινότητά σας θα γίνει ασφαλώς πιο υποφερτή.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Καθήστε πίσω 
και χαλαρώσετε σήμερα. Απολαύστε τους καλούς φίλους και την 
οικογένειά σας και αναγκάστε τον εαυτό σας να σταματήσει να 
λειτουργεί εκ τριβής. Θα πρέπει να βρείτε χρόνο για τον εαυτό 
σας. Τίποτα δεν σας πιέζει σήμερα, ούτε οι εργασιακές σχέσεις 
αλλά ούτε και τα χρήματα ή ο χρόνος.  

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Βάλτε τις 
ιδέες σας στο χαρτί και παρουσιάστε τις σε υψηλότερα ιστάμενους 
συναδέλφους στην εργασία σας. Οι ιδέες σας θα είναι επιθυμητές 
και από εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις, κάτι που θα σας 
δώσει το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Πείτε τις ιδέες σας στο σπίτι. 
Θα γίνουν δεκτές με ενθουσιασμό.   

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Σή-
μερα πρέπει να αλλάξετε τις κατευθύνσεις και διευρύνετε τους 
ορίζοντές σας. Κρατήστε τις τρέχουσες ιδέες σας και το πλαίσιο 
του μυαλού σας, αλλά να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να αφήσετε 
τις παρωπίδες σας στην άκρη. Εξοικονομήστε χρήματα σήμερα 
γιατί θα τα χρειαστείτε στο μέλλον. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Μπορεί να τα-
ξιδέψετε πολύ και για κάποιο λόγο σήμερα είναι η ημέρα που θα 
είστε πιο ανήσυχοι για να φύγετε. Κάντε σχέδια με τους αγαπημέ-
νους σας και τους συναδέλφους σας, αλλά να έχετε στον νου σας 
ότι πηγαίνετε μακριά τους για μερικές εβδομάδες ώστε να πάρετε 
το καλύτερο από τις διακοπές σας χωρίς να στενοχωριέστε.  

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Σήμερα δεν είναι η ημέ-
ρα για να σκεφτούμε το μέλλον. Μπορεί να ζείτε μια υπέροχη ζωή 
έχοντας μια καλή στιγμή, αλλά η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το 
τέλος και τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν. Πηγαίνετε με τη ροή 
τους και να είστε ανοικτοί στην αλλαγή.

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ) Τα πράγματα πηγαίνουν 
πολύ καλά σήμερα, αλλά να θυμάστε ότι πρέπει να εργαστείτε 
σκληρά στην καριέρα σας και η σχέση σας θα κάνει θαύματα. 
Υπάρχουν εργασίες που έχουν τεθεί εκτός του προγράμματός 
σας, αλλά πρέπει να γίνουν σήμερα διότι αν τις αναβάλλετε θα 
έχετε αργότερα μπλεξίματα.  

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Αφιερώστε λίγο χρόνο 
για τον εαυτό σας σήμερα. Μοιραστείτε την ημέρα σας με κάποιον 
που αγαπάτε, την οικογένεια ή τους φίλους σας. Απολαύστε ό,τι σας 
δίνεται γιατί αυτό δεν πρόκειται να διαρκέσει. Αν έχετε τη δυνατότη-
τα, φροντίστε να αποθηκεύσετε διασκέδαση και ξεκούραση σήμερα 
ώστε να πάρετε δυνάμεις όταν το έχετε ανάγκη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ). Αυτή τη στιγμή είστε 
αυτός που κάνει κουμάντο στη σχέση σας. Επικεντρωθείτε στο 
να κάνετε καλά τα πράγματα, διατηρώντας τη σχέση που έχετε 
και κάντε μια προσπάθεια να σκεφτείτε και τον σύντροφό σας. 
Μην προσπαθήσετε να βρείτε απλά την κατανόηση από την άλλη 
πλευρά γιατί δεν θα είναι εκεί. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Αρχίστε να κρατάτε 
ημερολόγιο ή να γράφετε τις σκέψεις σας από σήμερα. Γράψτε 
για τις προηγούμενες σχέσεις, την καριέρα σας και όπου θέλε-
τε να πάτε στο μέλλον. Κάντε ένα διάγραμμα για εξοικονόμηση 
πόρων και προσπαθήστε να επιμείνετε σε αυτό. Αν έχετε ακόμα 
δυνάμεις, μπορείτε να σχεδιάσετε και τις επόμενες κινήσεις σας.  

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Πρέπει 
να έχετε μια καρδιά ανοιχτή προς συζήτηση με τον σύντροφό 
σας, αλλά φοβάστε ότι δεν θα τύχετε καλής υποδοχής. Σήμερα 
θα πρέπει να χαλαρώσετε και να επιτρέψετε η συνομιλία να κυ-
λήσει ομαλά. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα έπειτα από 
μια καλή συζήτηση, γι’ αυτό μη σας παίρνει από κάτω νωρίς.

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Σήμερα είναι 
μια τρομακτική ημέρα για να κινηθείτε προς τα εμπρός. Υπάρχουν 
ανταγωνιστικά γεγονότα που θα σας αναγκάσουν να αγνοήσετε 
πρόσωπα και καταστάσεις. Προσέξτε και κοιτάξτε γύρω σας. Να 
είστε ενήμεροι για το τι λένε οι άλλοι και το πώς συμβάλλουν ώστε 
να διορθώσετε οποιαδήποτε ζημιά αφορά τη φήμη σας.  


