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ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 ΝΟΕμβΡΙΟΥ). Απλά περιμέ-
νετε τα πράγματα σήμερα να κυλήσουν αβίαστα και μην αναγκάσετε 
τους άλλους να ανοίξουν την καρδιά τους σε σας. Δεν χρειάζεται να 
γνωρίζετε τα αληθινά συναισθήματά τους σήμερα. Αύριο θα είναι 
μια χαρά ημέρα για να έχετε σημαντικές συζητήσεις που μπορούν 
να σας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

τΟξΟτηΣ (23 ΝΟΕμβΡΙΟΥ - 21 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ). Σήμερα θα 
λάβετε έναν έπαινο για το έργο που έχετε κάνει. Μπορεί να είναι 
οικονομικός ή απλά μια χειραψία και ένα «ευχαριστώ». Να είστε 
ταπεινοί όταν λαμβάνετε συγχαρητήρια. Μην αφήσετε να πάρουν τα 
μυαλά σας αέρα. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσετε να λαμβάνετε 
έπαινο και όλοι θα είναι πολύ ευγενικοί μαζί σας.

ΑΙγΟΚΕΡΩΣ (22 ΔΕΚΕμβΡΙΟΥ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ). Εχετε 
λάβει μια προώθηση πρόσφατα, αλλά σήμερα δεν είναι μια καλή 
ημέρα για να επωφεληθείτε από τις προσφορές και τη δύναμή 
σας. Βοηθήστε τους άλλους γύρω σας και όχι μόνο τον εαυτό 
σας και ίσως έτσι να εξιλεωθείτε και να καταφέρετε περισσότερα 
πράγματα απ’ αυτά που εσείς πιστεύατε ότι θα είχατε.

ΥΔΡΟχΟΟΣ (20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ). Σήμερα 
τελικά θα αναγνωριστούν οι προσπάθειές σας, όλα όσα έχετε κά-
νει στην καριέρα σας. Αποδεχτείτε τον έπαινο των άλλων. Τώρα 
θα έχετε ευκαιρίες να αφήσετε τη λάμψη σας. Να είστε έτοιμοι να 
δουλέψετε σκληρά και γρήγορα και οπωσδήποτε να έχετε τα πό-
δια σας καλά στερεωμένα στο έδαφος ώστε να μην ονειροβατείτε. 

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ - 20 μΑΡτΙΟΥ). Θα έχετε την ευ-
καιρία να μάθετε κάποια νέα πράγματα σήμερα και αυτά τα στοιχεία 
θα ανοίξουν το μυαλό σας όπως ποτέ πριν. Οι προοπτικές για τη 
ζωή και την αγάπη θα αλλάξουν κάπως τους στόχους σας. Πρόκει-
ται για ένα χαρούμενο πράγμα, γι’ αυτό κάντε μεγάλα βήματα χωρίς 
να έχετε επιφυλάξεις.  

ΚΡΙΟΣ (21 μΑΡτΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ). Αφήστε κάποιον νέο στη 
ζωή σας σήμερα, αλλά προσέξτε να μην κάνετε οποιαδήποτε μα-
κροπρόθεσμα σχέδια για λίγο. Να είστε ειλικρινείς με τους άλλους 
και να τους αφήσετε να γνωρίζουν ότι αισθάνεστε προσεκτικοί και 
αν θέλουν να ανοιχτούν είναι εντάξει με σας. Η διακριτικότητα θα 
είναι το πιο αποτελεσματικό σας όπλο, γι’ αυτό μάθετε να τη χει-
ρίζεστε. 

τΑΥΡΟΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 μΑΐΟΥ). Αν θέλετε να πάτε μπρο-
στά, θα πρέπει να μετριάσετε τις παρατηρήσεις σας και τις αντικοι-
νωνικές συμπεριφορές. Δουλέψτε σκληρά για τα τρέχοντα έργα 
σας, αφού ξέρετε ότι το κάνετε καλά, και θα αρχίσετε να βλέπετε 
τους καρπούς για τη σκληρή δουλειά σας. Και μην είστε ανυπόμο-
νοι, όλα θα έρθουν στην ώρα τους. 

ΔΙΔΥμΟΙ (21 μΑΐΟΥ - 21 ΙΟΥΝΙΟΥ). Εχετε αναλάβει ένα με-
γάλο έργο σήμερα. Ξεκουραστείτε, ενώ κάνετε κάποια αλλαγή 
από την οποία θα επωφεληθείτε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα, που όμως θα απαιτήσει πολλές υπερωρίες. Μπορεί σε 
μια σχέση να υποφέρετε, αλλά ο σύντροφός σας θα καταλάβει 
τελικά τι περνάτε και θα βρεθεί στο πλευρό σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Καθησυχάστε κάποιον 
κοντά σε σας σήμερα ότι όλα είναι εντάξει και ότι η σχέση σας είναι 
καλή. Να είστε ειλικρινείς και ανοικτοί και αφήστε τους πιο στε-
νούς φίλους σας να γνωρίσουν τα βαθύτερα συναισθήματά σας. 
Τα πράγματα θα λειτουργήσουν για σας στην εργασία όσο και στη 
σχέση σας αρκετά καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. 

ΛΕΩΝ (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 ΑΥγΟΥΣτΟΥ). Οταν συναντάτε πρώτη 
φορά κάποιον του αντίθετου φύλου, να είστε ανοιχτόμυαλοι και να 
χρησιμοποιείτε το κεφάλι σας περισσότερο και όχι την καρδιά σας. 
Ισως ο καθένας να μην είναι ακριβώς αυτός που λέει ότι είναι. Να 
είστε προσεκτικοί, δεδομένου ότι έχετε πληγωθεί πάρα πολλές φο-
ρές σε περασμένες απόπειρές σας.

ΠΑΡθΕΝΟΣ (23 ΑΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ). Κρατήστε 
τα ιδανικά σας σε υψηλά επίπεδα και προσπαθήστε να μην κρίνε-
τε τους άλλους που έχουν χαμηλότερα πρότυπα. Σήμερα κάποιος 
μπορεί να προσπαθήσει να σας καθοδηγήσει ώστε να αλλάξετε τη 
γνώμη σας σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Μην αφήσετε να συμβεί 
αυτό, γιατί τελικά δεν θα σας βγει σε καλό. 

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕμβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Σήμερα είναι 
μια ημέρα που θα δεχτείτε άδικη κριτική από έναν συνάδελφο. Μην 
αφήσετε να σας ενοχλήσει όλη αυτή η κατάσταση. Γνωρίζετε ότι οι 
γνώσεις και οι δεξιότητές σας είναι ιδανικές για τα τρέχοντα έργα 
και τα κακόβουλα σχόλια βλάπτουν μόνο το άλλο πρόσωπο. Αντι-
δράστε με χαμόγελο και ηρεμία και όλα θα πάνε καλά.


