
Kos (III. 21.- IV. 20.) 
 
Nehéz belerázódnia a munkájába, vagy több feladatot 
végezne el, mint amennyit talál maga körül? A lényeges 
dolgok, mint tudja, a felszín alatt rejtőznek. Ez esetben a 
felesleges energiái átcsoportosítására van szükség. Most 
segítségére lehet másoknak. Feltámadhat Önben a 
gyermekkorban elszenvedett igazságtalanságok dacos tüze 
és így veheti szárnyai alá a gyengéket (férfiak esetében a 
gyengébbik nemet). A jó hír, hogy ezzel nemcsak kifelé 
segít, de rá fog jönni sok, múltbéli frusztráció okára. Lassan 
hamuvá porlik a kérdés „Miért történt ez akkor velem?!” 
 
  
 
Bika (VI. 21.- V. 20.) 
 
A Vízöntő hónap érzelmi érintettségre utal. Bika hölgyek 
csatlakozhatnak akár egy női egylethez. Férfiak esetében a 
női lélek misztériumába nyerhet betekintést – valljuk be, ez 
egy óriási ajándék a sorstól. Fenyegetve érzi magát a 
biztonságérzete területén. A biztonság és megszokások 
pedig a „bikáknak” elengedhetetlenül fontos alapkellékek a 
földi léthez. Ismerje fel, hogy e labilitás azért történik, hogy 
megtanulja érzéseit spontán módon megélni. Táncolja ki 
magából a karneválok hónapjában! Ne a mulatság, hanem 
az önkifejezés legyen a cél. 
 
 
 
Ikrek (V. 21.- VI. 21.) 
 
Ebben a hónapban minden kimondott szónak súlya és 
hatalma van! Legyen óvatos, mit mond ki és mit nem. 
Nehezére esik visszaszokni a hétköznapi kerékvágásba. 
Képzeletbeli tervek megvalósítása még várat magára. 
Családját, mint kívülálló figyeli meg, ez sok esetben adhat 
okot nézeteltérésekre, feszült légkörre. Úgy érezheti, hogy 
az Önhöz legközelebb állók akarják visszarángatni a földre. 
Az álmodozás és a valóság közötti különbségek 
frusztrálják. Ha túl nagyok a világ terhei Ön számára, 
vonuljon vissza, amennyire csak lehetséges. 
 
 

 
 



Rák (VI. 22.- VII. 22.) 
 
Páratlan Rákok páros Rákokká válhatnak. Ha nem is olyan 
az a társ, akire lel, mint amilyet a környezete elképzelt 
Önnek, érzi és tudja, hogy biztonságot adó, hosszú 
társkapcsolatra számíthat. A lényeg, hogy Önnek tetszik-e a 
leendő társ. Régen látott ismerőssel is találkozhat, akivel 
felidézik a közös emlékeket. Legyen óvatos az evéssel, 
ivással kapcsolatban, mert a mértéktelenség hosszabb távon 
hangulatingadozáshoz vezet, és ahogy szokták mondani: 
„Meg lesz ennek a böjtje!” Egy gőz-, vagy gyógyfürdős 
hétvége jót tenne Önnek. 
 
 

 
 
Oroszlán (VII. 23.- VIII. 23.) 
 
A bolygók vágyakozást mutatnak egy régi szerelem emléke 
után. Nem leli meg a helyét társas kapcsolataiban, mintha 
nem is igazán látná tisztán az Ön körül lévőket. 
Dicséretben részesíthetik hivatása területén, ez talán oldja 
egy kicsit bizonytalanságérzetét. Egy munkatárs mély 
érzéseket táplál Ön iránt. Lélekben szabadságra vágyik és 
elmenekülne a hétköznapokból. Nem a rutinmunka, inkább 
a hideg és zord idő zavarja. Anyagilag még mindig nem állt 
helyre az egyensúly, így tart e tendencia hosszú 
távúságától. 
 
 

 
 
Szűz (VIII. 24.- IX. 23.) 
 
Az egészséges életmód követése dominál, a mérték 
megtartása hozhat kiegyensúlyozott időszakot a Vízöntő 
havában. Párját kissé túlidealizálja, ami merőben eltér az 
Ön precíz és kritikus természetétől. Talán meg is ijedhet 
attól, hogy micsoda fantáziavilág él Önben elrejtve, a 
felszín alatt. Egy régóta hordozott teher eshet le a válláról, 
ez a teher akár egy személy is lehet. Fontos, hogy az 
elszakadásból való rossz érzetet beszélje meg egy baráttal, 
vagy segítővel. Ki kell tudnia mondani, hogy nem menthet 
meg mindenkit maga körül. 
 
 

 



Mérleg (IX. 24.- X. 23.) 
 
Otthonában szüksége van most a rendre és a 
házimunkákhoz való kitartásra is. Ez a hónap találkozást 
ígér a „nem szeretem” dolgokkal, amik kibillenthetik. 
Gondoljon arra, hogy a nem kívánatos dolgoknak is lehet 
haszna. Például vitába bocsátkozhat közeli ismerőseivel, és 
ez majd megtanítja, hogyan konfrontálódjon helyesen. 
Borús hangulat jellemezheti, lehetséges, hogy túl nagy 
feneket kerít az apró-cseprő bosszúságoknak? Ez az a 
hónap, amikor megvizsgálhatja Önmagát 180 fokos 
fordulattal nézve, vagyis szembe kerül személyiségével. 
 
 

 
 
Skorpió (X. 24.- XI. 22.) 
 
Használja teremtőerejét, mert e kivételes adottsággal 
minden anyagi juttatást képes szó szerint megteremteni. 
Természetesen más is fog részesülni az Ön által létrehozott 
javakból, ne legyen féltékeny, az adok-kapok egyensúly így 
tartható fent. Önmagával békében van és ez a legfontosabb, 
ami egy emberrel történhet. Elfogadóbb lehet másokkal 
szemben is, amik eddig frusztrálták másban, azok most 
feloldást nyerhetnek. Ha nincs párkapcsolata, most 
meglelheti Társát. Mások és önmaga elemzéséhez 
rendkívül jó képességei vannak. Csak az építő kritikát 
mondja el ismerőseinek. 
 

 
 

Nyilas (XI. 23.- XII. 21.) 
 
Családi vitákra számíthat. Úgy érzi, nem értik meg álmait, 
elképzeléseit. Az igazság az, hogy igazából Ön sem tudja, 
mit akar. A bolygók alapjaiban rengetik meg eddigi 
nézeteit, és változásra inspirálják. Most kicsit céltévesztett, 
céltalan időszakra van kilátás. Tudja, érezze át, hogy ennek 
is van létjogosultsága érzései színes skáláján. Van, amikor 
nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogyan azokat 
megálmodtuk. Ha most képes lélekben feladni az eddig 
kiharcolt dolgokért való ragaszkodást, vagyis nem azt nézi, 
hogy hová tart, hanem „csak úgy van”, sikerekre számíthat. 
 
 

 
 
 



 
 
Bak (XII. 22.- I. 20.) 
 
A Bak jegyűek ebben a hónapban saját maguk 
átformálásával foglalkoznak. Ez lehet akár testedzés, vagy 
életmódváltás, vagy bármely más, már régóta húzódó 
változtatás felvállalása. Talán e változtatással 
összefüggésben megcsappanhat pénzügyi tartalékuk. A 
környezetükben élőkkel sincsenek túl jó kapcsolatban. Bár a 
Bakoktól messze áll a hirtelen hangulatváltozás, most mégis 
hamar „felkapják a vizet”, vagy túl hevesen reagálnak 
mások véleményére. Az élet örömeit most az önmagukon, 
vagy önmagukban történő változások által élvezhetik. 
 
 

 
 
Vízöntő (I. 21.- II. 19.) 
 
A februári hónap kellemes időszakot ígér a Vízöntők 
számára. Nehéz helyzetekben is megtalálja a kifelé vezető 
utat. Lassan kezd anyagi helyzete stabilizálódni, bár Ön a 
lassúságot ki nem állhatja. Hosszú tárgyalásokat folytathat 
üzleti partnereivel, az aprólékos munka sikert fog hozni. 
Végre esélye nyílik a különcségéből zseniális lehetőségeket 
kovácsolnia. Az egyetlen mondat, amit hagyjon ki 
szótárából: „Ugye megmondtam”. Örüljön, ha lassan is, de 
beérnek ötletei, tervei. 
 
 
 

 
 
Halak (II. 20.- III. 20.) 
 
Régóta halogatott dolgok kerülnek a felszínre. Ideje 
változtatni, ráadásul most már a sors meg sem kérdezi, 
inkább hozza e változások nem mindig pozitív megélésű 
formáit. Játsszon el a gondolattal, hogy amire eddig igent 
mondott, arra mondjon nemet és fordítva. Minden relatív, 
lehet, hogy eddig a fejetetejére állva nézte a világot? 
Változások, átalakulás a karrier, hivatás területén 
mutatkozik. Akkor lehet e változás hosszú távú, ha nem 
kapkodja el a döntést, és ha nem félelmei vezérlik. Hit, 
remény, szeretet! Legyen ez a jelmondata! 
 


