
Kos (III. 21.- IV. 20.) 
 
Belső harcok dúlhatnak Önben. Nem érdemes valami ellen, 
csak valamiért harcolnia! Egyetlen huszárvágással véget 
vethetne minden türelmet és kitartást igénylő hosszadalmas 
folyamatnak, hivatása területén. Kerekedjen felül a munka 
szeretete, s legyen a hallgatás erénye fő fegyvere ebben az 
időszakban. Higgyen benne, hogy a bosszúságot okozó 
dolgok változni fognak, ha nem is olyan sebességgel, 
amellyel Ön azt elképzeli! Páratlan Kosok hasonló 
gondolkodású társra találhatnak, ezért tartsa jól nyitva a 
szemét munka közben! 
 
  
 
Bika (VI. 21.- V. 20.) 
 
Hajlamos borúsan látni társas kapcsolatait. Mintha egy 
csillámporos lepel esett volna le a világról, és e lepel alatt a 
dolgok fénytelenebbek. Meginoghat a bizalma, a 
biztonságérzete. Ez a próbatétel voltaképpen arról szól, 
hogy a külső fénytelenség ellenére mennyire képes Ön 
világító lámpásként, önmaga útjelzőjeként működni. A 
csillagok azt súgják, lássa meg az emberekben a közös 
célért való küzdelmet, s fedezze fel még a legapróbb 
élőlényekben is az isteni fényoszlopot. A helyes kérdés a 
„Miért?” helyett legyen a „Hogyan?” 
 
 
 
Ikrek (V. 21.- VI. 21.) 
 
A családja és munkája között kell most választania. Kissé 
úgy tűnik, mintha az otthonában felgyülemlett feladatok 
miatt szívesebben munkálkodna inkább a világ dolgaiban. 
Legyen most legfontosabb az otthon békessége. Szakítson 
időt szeretteire, még akkor is, ha azok csak panaszkodni 
szeretnének. Valahogy most Önre osztották az együttérző 
szerepét, akitől képes helyreállni a családi béke. Ha nehéz 
is, most meg kell tanulnia hallgatni, méghozzá másokat! Ne 
feledje, ez általában fordítva szokott lenni! 
 
 
 

 



Rák (VI. 22.- VII. 22.) 
 
Ebben az időszakban a Rák jegyűek is téli álmot alszanak. 
A karácsonyi készülődés, a sok-sok tennivalót ugyan Ön is 
elintézi, de személyisége egy része – talán a túl nagy tempó 
miatt – egy csendesebb világba húzódott vissza (mint Rák a 
páncéljába). Nem is érti igazán, hogy a bevásárlóközpontok 
színes, szagos, ünnepi köntöse mögött miért csak gazdasági 
érdekek állnak, és az végképp megdöbbenti, hogy ezt az 
„ál-szeretetet” mások el is hiszik. Keresse meg a padláson a 
zenélődobozt és hallgassa meg Brahms altatódalát, ez majd 
visszaadja lelke nyugalmát. 
 
 

 
 
Oroszlán (VII. 23.- VIII. 23.) 
 
Rengeteg energia gyülemlett fel Önben mostanság! Tetterő, 
vágy, szenvedély. Az elmúlt hónapok belső tétlensége után 
legszívesebben megmutatná új, „kisimultabb” fizimiskáját 
a világnak. A külvilág azonban nem ér rá Önre, „nincs 
időm erre” – hallja gyakorta. Be kell látnia, hogy nem Önt 
utasítják vissza valójában, csak saját feladataikkal vannak 
elfoglalva. Segítsen másoknak gyorsabban elvégezni 
kötelezettségeiket, s meglátja ezután – a fennmaradó 
időben – megcsillogtathatja nagyszerűségét. 
 
 
 
 
Szűz (VIII. 24.- IX. 23.) 
 
Az égiek szeretnék Önnel közölni, hogy minden eddigi 
késedelem, minden eddigi fáradtságos munka hamarosan 
gyümölcsöt érlel, s közeleg az aratás ideje. A romok, a 
kötelezettségek hosszú sora még Ön körül rezeg – bármely 
életterületről legyen is szó –, de ne adja fel, ezek már csak 
az eddigi munkálkodások után hagyott romok dohos szaga. 
Karácsonyra megpihenhet. Kezdjen el fontolgatni esetleg 
Szilveszterre egy kis utazást, vagy valamilyen 
levegőváltozást. Ne kételkedjen, minden úgy jó, ahogyan 
most van. 
 
 

 



Mérleg (IX. 24.- X. 23.) 
 
Megszülethet lelkében a harmonikus megelégedettség. 
Legyen ügyes és a külvilág feszültségei helyett 
koncentráljon erre a belső érzésre. Ne töprengjen azon, 
hogy mi okozza ezt a kellemes benső mosolyt, csak adja át 
magát neki. Ön is tudja, hogy csak akkor lesz képes 
másoknak is tanítani a szépre való hajlandóságot, ha 
önmaga szépsége töretlen fényű. Az egyetlen dolog, amivel 
kibillenhet, a mások elfogadásának feltétlen fontossága: 
„Vajon mit szólnak ehhez mások?!” Ha felmerül ez a 
kérdés, gyorsan hessegesse el, mert valójában ez nem 
lényeges. 
 

 
 
Skorpió (X. 24.- XI. 22.) 
 
A tökéletesség iránti igénye olyan kényszerképzetek 
rabjává tette, melyek a földi életben is megnyilvánulnak, 
mint ragaszkodás egy-egy dologhoz, tárgyhoz, 
szituációhoz, élethelyzethez. A Skorpió hónap simogató 
tanítása után, most elérkezett az ideje a nehézségekből 
adódó tanulásnak. El kell engednie minden olyan dolgot az 
életéből, ami már nem tartozik Önhöz. Készítsen 
számvetést! Írja le mi az Önben élő idealizált világ és a 
valóság közötti különbség! Írja le, miért bosszantják ezek a 
különbözőségek leginkább! 
 
 

 
 
Nyilas (XI. 23.- XII. 21.) 
 
Alapvetően e Nyilas hónap nem könnyű időszak, de e jegy 
uralkodója, a Jupiter kedvező fényszög-kapcsolatokat 
mutat. Nagy elánnal vágna bele tervei megvalósításának. A 
csillagok azt javasolják, hogy először „kicsiben” próbálja 
meg közvetlen környezetével megosztani és 
véleményeztetni azokat, így érhet el hosszú távú sikereket. 
Ha fordítva teszi, vitákra, visszautasításokra számíthat. A 
hangsúly a részletek kidolgozásán van és az esetleges 
buktatók feltérképezésén. Partnerével javasolt egy kiadós 
hétvégi kirándulás. Ölelgessen fákat! 
 
 

 
 
 



 
 
Bak (XII. 22.- I. 20.) 
 
Ha otthon van, majd’ elalszik és az álmok világába 
menekülne, ha munkahelyén van, félelmek gyötrik, hogy 
vajon elég jó-e a megoldandó feladathoz. Anyagilag 
stabilitás várható, ez talán ad annyi biztonságérzetet, hogy e 
várakozó időszakot átvészelje. Környezete sem látja tisztán 
Önt a világban. A lélek fejlődik most újjá Önben. Ragadjon 
tollat és papírt, és írja le érzéseit, gondolatait, nem baj, ha 
semmi logika nincs abban, ami belülről érkezik. Ha a 
kandallóban tüzet akar gyújtani, legyen óvatos, inkább kérje 
meg párját e műveletre. 
 
 

 
 

 
Vízöntő (I. 21.- II. 19.) 
 
A Mikulás ünnepség alkalmával Önre hárulhat a krampusz 
szerepköre. Öltözzön be bátran, mert ez a „jótékony 
rosszasság” jelmez fogja jellemezni a Nyilas havát Önnek. 
Humorérzékére szükség lehet, főleg akkor, amikor azt sem 
látja igazán, hogy fiú-e vagy lány a sok-sok megoldandó 
feladata között. Ne költsön túl sokat, mert anyagilag még 
mindig hadilábon áll. Elege lehet már az alacsony 
költségvetésű életből és az állandó mókuskerékből, de a 
türelem szerencsét hozhat a későbbiek folyamán. Tartson 
ki! 
 
 

 
 
Halak (II. 20.- III. 20.) 
 
Megijedt! De mitől is? Valóban zavarosak az anyagi ügyei, 
vagy csak Ön látja annak? Túl sokan élnek a hátán, tegye le 
a potyázókat, akik elhitetik Önnel, hogy nélkülük semmire 
sem menne. A láthatatlan világban égi segítők vigyáznak 
minden egyes lépésére, de csak akkor tudnak segíteni, ha 
elfogadja a segítségüket, és meg is teszi a megfelelő 
lépéseket. Legnagyobb kihívása most, hogy meg kell 
tanulnia szabadon úszkálni a víz tetején és bízni a folyóban, 
mely tovasodorja. 
 
 


