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ΛΥΣΕΙΣ

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Σήμερα έχεις μια πολύ θετική διάθεσή και μια δυναμική στάση που 
θα σε κάνει να πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια σου και να λύσεις 
τα προβλήματα που θα προκύψουν και τα οποία μάλιστα θα χρεια-
στούν άμεσες αποφάσεις. Μην δώσεις έκταση σε κουβέντες που θα 
ειπωθούν στον οικογενειακό σου κύκλο, γιατί δε θα οδηγηθείς σε 
συμπεράσματα… οπότε άδικα ο κόπος σου!!!

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου) 
Αρκετά γεγονότα που θα συμβούν σήμερα, θα σε κάνουν να αμφι-
βάλεις για διάφορες αποφάσεις που έχεις πάρει τον τελευταίο καιρό. 
Καλό είναι να μην επηρεάζεσαι και να μείνεις σταθερός στις απόψεις 
σου. Βρες επιχειρήματα και πείσε τους γύρω σου για όσα σκέφτεσαι 
και μην υποχωρείς τόσο εύκολα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου) 
Σήμερα θα χρειαστεί να είσαι ανοιχτός σε νέες απόψεις και όχι 
ισχυρογνώμων και απόλυτος, γιατί μόνο έτσι θα βρεις πιο γρήγορα 
λύση στα προβλήματα που σε απασχολούν.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου) 
Θέλεις να βελτιώσεις κάποιους τομείς της ζωής σου, αλλά δεν ξέρεις 
πως. Πάντως για να βρεις τις λύσεις θα πρέπει να εξωτερικευθείς 
περισσότερο και να μην επαναπαύεσαι αναβάλλοντας τις λύσεις στα 
προβλήματά σου. Σήμερα άλλωστε θα έχεις την ευκαιρία να δώσεις 
απαντήσεις σε βασικά ζητήματα που σε απασχολούν και σε κρατούν 
πίσω.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου) 
Σήμερα νιώθεις αρκετά καλά για όσα έχεις καταφέρει μέχρι σήμερα, 
αλλά αυτή η στάση μπορεί να γίνει παγίδα και να σε κάνει να επανα-
παυθείς σε όσα έχεις καταφέρει. Μην υποκύψεις και μην αναβάλεις 
τις υποχρεώσεις σου. Κινήσου χωρίς άγχος αλλά με δυναμικότητα 
και θα κερδίσεις πολλά.

Παρθένος (23 Αυγούστου - 23 Σεπτεμβρίου) 
Η μέρα είναι κατάλληλη για να υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά σου 
κάνοντας όμως τις απαραίτητες αλλαγές που σκέφτεσαι. Μη βιαστείς 
να αποφασίσεις και αν θέλεις, συμβουλεύσου τα δικά σου άτομα που 
μπορούν να σου δώσουν και μια άλλη οπτική των ζητημάτων που 
σε απασχολούν.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου) 
Είναι μια πολύ καλή μέρα για εσένα η σημερινή Τετάρτη για να ολο-
κληρώσεις σχέδια και να εκπληρώσεις όνειρα που κάνεις εδώ και 
καιρό. Ασχολήσου με όσα σε ευχαριστούν και φρόντισε να ξεκουρα-
στείς λίγο, γιατί τον τελευταίο καιρό τα έχεις δώσει όλα και περιδια-
βαίνεις στα πρόθυρα της υπερκόπωσης.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου) 
Η μέρα θα σου δημιουργήσει κάποια προβλήματα και θα χρειαστεί 
να κρατήσεις την ψυχραιμία σου για να αντιμετωπίσεις αποτελεσμα-
τικά όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί. Καλό είναι να ανοιχτείς σε νέες 
σκέψεις και απόψεις, για να βρεις κάποιες λύσεις, ζωτικής σημασίας.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου) 
Η μέρα θα είναι αρκετά έντονη για εσένα και κάποια γεγονότα θα σε 
αναστατώσουν. Οι αποκαλύψεις και γενικά οι ειδήσεις που θα μά-
θεις μπορεί να σε στενοχωρήσουν αλλά θα σε κάνουν ταυτόχρονα 
να δώσεις απαντήσεις και να δεις πιο ξεκάθαρα κάποια ζητήματα. 
Μην απογοητεύεσαι λοιπόν και προχώρησε με θάρρος.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου) 
Είναι μια πολύ καλή μέρα η σημερινή για εσένα θα καταφέρεις να 
συγκεντρωθείς και να δεις με μεγαλύτερη ωριμότητα και ρεαλισμό 
όλα όσα σε απασχολούν. Έχε το νου σου για κάθε ευκαιρία που θα 
παρουσιαστεί και θα αφορά τα σχέδιά σου.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 19 Φεβρουαρίου) 
Η ευαίσθητη πλευρά σου βγαίνει στην επιφάνεια σήμερα και θα σε 
πλημμυρίσει με τάσεις απομόνωσης από το περιβάλλον σου. Είναι 
καλό να αξιολογήσεις τα λάθη που έχεις κάνει και να κάνεις μία ου-
σιαστική εσωτερική ανασκόπηση, αλλά προσοχή να μην παρασυρ-
θείς από μελαγχολία και αφήσεις πίσω όλες τις δουλειές που έχεις 
να κάνεις.

Ιχθείς (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου) 
Ο εκνευρισμός που θα σε πιάσει σήμερα δε θα σου βγει σε καλό. Δεί-
ξε προσοχή στις κινήσεις σου και μην πνιγείς από τα προβλήματα που 
θα κληθείς να αντιμετωπίσεις, όσο δύσκολα κι αν σου φανούν εξαρ-
χής, γιατί με σκέψη και υπομονή μπορείς να τα διαχειριστείς όπως 
πρέπει. Απόφυγε τις βιαστικές κινήσεις και αξιοποίησε τις επαφές και 
τις γνωριμίες που θα κάνεις, προς όφελός σου.

ΖΩΔΙΑ


