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ΚΡΙΟΣ
Μεγάλοι πλανήτες, αλλάζουν ζώδιο, μεσα στο 2023, ο Πλούτωνας στον Υδροχόο, προσωρινά θα επηρεάσει
στόχους σας, τα επαγγελματικά και κοινωνική ζωή δίνοντας μια μίνι εικόνα για το τι έρχεται στην ζωή σας. Ο
Κρονος θα φύγει από τον Υδροχόο και θα βρεθεί στους Ιχθείς, στις 8 Μαρτιου, και μέχρι τις 17 Μαΐου, ο Δίας θα
επηρεάσει θετικά τα οικονομικά σας. Όλα αυτά δείχνουν αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα. Ο Αρης, ως
κυβερνήτης σας θα είναι εκτός ορίων από την 1 Ιανουαριου-4 Μαΐου, και όλα είναι πιθανά.
Οι Κριοί το 2023 θα χρειαστεί κατά κάποιο τρόπο να ρυθμίσουν τα πάθη τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει
να παραιτηθείτε από κάθε σας δραστηριότητα, να την αράξετε και να μην κάνετε τίποτα. Οι πλανήτες το 2023
συνιστούν να δώσετε προσοχή σε θέματα οικονομικής φύσεως, καριέρα και επαγγελματικά. Χρονιά του Υδάτινου
λαγού, από την άλλη, θα δώσει περισσότερη δύναμη και κουράγιο σε αυτούς που πρέπει να προσπαθήσουν ώστε
να διατηρήσουν την φήμη τους. Κι αυτό, γιατί το 2023 εχει όπως δείχνει κάποια σημαντικά σημεία καμπής, που
πιθανόν να ενσκήψουν από τον Σεπτέμβριο και ύστερα.
Τότε θα υπάρχουν πάλι σημαντικές πλανητικές αλλαγές μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024. Κάποιοι Ισως Κριοί, είναι
πιθανο να αντιμετωπίσουν διλλήματα η’ θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις, για επαγγελματικές αλλαγές η να

αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον. Οι φιλοδοξίες σας αλλάζουν καθώς αυτό είναι αποτέλεσμα προσωπικής
αφύπνισης. Όσοι, ασχολούνται με καλλιτεχνικές και γενικότερα με δημιουργικές δραστηριότητες θα είναι σε πολύ
καλύτερη κατάσταση.
Με κάποια καθυστέρηση αλλα τα όποια αποτελέσματα θα βελτιώνονται σταδιακά, αποτέλεσμα βέβαια της
σκληρής δουλειάς. Παρόλο τα εμπόδια, επαγγελματικά και δημόσιες σχέσεις το 2023 αναμένεται να είναι μια
παραγωγική χρονια. Επίσης, το σύμπαν ευνοεί την δημιουργία οικογένειας και την επισημοποίηση σχέσεων αν και
η όλη προσοχή δεν θα είναι πλήρως στραμμένη προς αυτόν τον τομέα. Θα μπορείτε να εκφράσετε την προσωπική
λάμψη και μοναδικότητα σας. Είναι η τελική χρονιά πραγματοποίησης επιτευγμάτων, αν τα προηγούμενα χρονια
έχετε δουλέψει σκληρά, είναι η ώρα συγκομιδής. Αποφύγετε καυγάδες, εντάσεις και διαφωνίες ,με συνεργάτες και
ανωτέρους.
Τα ενεργειακά σας επίπεδα θα είναι αρκετά υψηλά, ενώ καλό θα ήταν να προστατέψετε το ανοσοποιητικό σας
κατά την περίοδο της Άνοιξης αλλα και το Φθινόπωρο. Θα πρέπει να προσέξετε ότι τα σκαμπανεβάσματα στα
ενεργειακά σας επίπεδα, θα εξαρτηθούν από την συναισθηματική σας κατάσταση. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι
κατά καιρούς για διάφορα ξεσπάσματα, άγχους, χωρίς λόγο.
Τα οικονομικά αναμένεται να είναι σταθερά και ίσως κάποιοι επενδύσουν σε μετοχές και ακίνητα. Μερικές
υποχρεώσεις που σας βάρυναν θα εκπληρωθούν, θα ολοκληρωθούν η’ απλά δεν θα σας απασχολούν πλέον. Το
2023 θα υπάρχει μια διαδικασία εκκαθάρισης στις σχέσεις σας. Οτιδήποτε δεν δουλεύει για τον εαυτό σας, η θα
καταστραφεί η’ απλά θα απομακρυνθεί από την ζωή σας. Οι Κριοί θα ξεκινήσουν μια νέα ζωή η έναν νέο τρόπο
ζωής, σύμφωνα με τις πλανητικές θέσεις.

ΤΑΥΡΟΣ

Μεγάλοι πλανήτες, αλλάζουν ζώδιο, μεσα στο 2023, πρώτος, ο Πλούτωνας στον Υδροχόο, που προσωρινά θα
επηρεάσει επαγγελματικά, φήμη, που είναι καλή θέση και για τις προσωπικές σχέσεις, δίνοντας μια μίνι εικόνα για
το τι έρχεται στην ζωή σας, από τις 24 Μαρτίου- 12 Ιουνίου. Ο Κρονος θα απομακρυνθεί από τον Υδροχόο και θα
βρεθεί στους Ιχθείς, στις 8 Μαρτιου μειώνοντας την κοινωνική δραστηριότητα η’ περιορίζοντας φίλους, συνήθως
συνδέεται με απώλειες, και μέχρι τις 17 Μαΐου, ο Δίας θα σας ενισχύσει πνευματικά. Ο Δίας θα εισέλθει στο ζώδιο
σας στις 17 Μαΐου, και γνωρίζετε ήδη, ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Όλα αυτά δείχνουν αλλαγές στον
επαγγελματικό τομέα, ιδιαίτερα όταν ο Ουρανός στο ζώδιο σας θα συνεχίσει να φέρνει μεταβολές, αναστατώσεις,
καθώς αυτές θα είναι αισθητές μετα τον Μάϊο του 2023.
Στις αρχές της πρώτης περιόδου, η χρονιά του Υδάτινου λαγού, θα απαιτήσει αμέσως πλήρη εμβάπτιση στις
εργασιακές υποθέσεις. Υπολογίστε στην πλήρη επιστροφή στην επίλυση επίσημων θεμάτων, καθώς και οι
εξουσίες θα κάνουν το ιδιο. Ως εκ τούτου, οι πλανήτες, συνιστούν να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, εκμεταλλευόμενοι κάθε στιγμή για να μην χάσετε οτιδήποτε σημαντικό. Είναι σημαντικό να
επικεντρωθείτε, σ αυτά που θέλετε, να απαλλαγείτε από την αναποφασιστικότητα και τη βραδύτητα και να
προχωρήσετε προς τους στόχους σας – ενώ οι πλανητικές θέσεις θα φωτίσουν το δρόμο σας, βοηθώντας σας να
καταφέρετε με επιτυχία σε όλους τους τομείς της ζωής, αλλά δεν πρέπει να βιαστείτε. Το ωροσκόπιο σας
συμβουλεύει να σκεφτείτε προσεκτικά και να σταθμίσετε όλα τα υπέρ και τα κατά, επιλέγοντας τις καλύτερες
προσφορές.
Η προσωπική ζωή, θα λάμψει με νέα, φωτεινά χρώματα από τον Φεβρουάριο. Σε μια σχέση θα μπορείτε να
μιλήσετε με την καρδιά σας, στους συντρόφους σας, να επιλυθούν συγκρούσεις και να περάσετε σε ένα νέο
επίπεδο στις σχέσεις. Και οι μοναχικοί Ταύροι θα έχουν την τύχη να συναντήσουν μια αδελφή ψυχή. Τον πρώτο
μήνα της άνοιξης, οι πλανήτες συνιστούν να ξεκινήσετε μια προσωπική επιχείρηση. Είναι καλύτερα να
διαχειρίζεστε σωστά τον χρόνο σας αλλα και να δίνετε αρκετή προσοχή σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Τα
οικονομικά ζητήματα θα αρχίσουν να επιλύονται με επιτυχία.

Το Υδάτινο κουνέλι, μας προετοιμάζει για αλλαγές στην καθημερινότητα μάς. Αναμένεται, επίσης να δούμε να
γίνονται καινοτομίες στην οικονομία και στις μεγάλες αγορές που θα αποδειχθούν σύγχρονες και λειτουργικές. Η
περίοδος είναι γεμάτη με επείγοντα ζητήματα, η επίλυση των οποίων απαιτεί ταχύτητα σκέψης. Αλλά μέχρι τον
Μάιο, τέτοια ζητήματα θα επιλυθούν. Μέχρι το καλοκαίρι, η αύξηση της δύναμης, της αισιοδοξίας και της τύχης θα
είναι ακόμη μεγαλύτερη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την περίοδο για να πραγματοποιήσετε εσωτερικές
επιθυμίες σας. Αν υπήρχαν εργασίες που διστάζατε να ξεκινήσετε, τότε ο Ιούνιος είναι η κατάλληλη στιγμή.
Το 2023 θα πάρετε πρωτοβουλίες και θα αναδυθούν ηγετικές ιδιότητες. Όσοι γεννήθηκαν τον Απρίλιο θα πρέπει
να είναι έτοιμοι να πάρουν τον απόλυτο έλεγχο ότι αφορά οικονομικά, και νομικά θέματα. Υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να συναντήσετε ανέντιμους ανθρώπους, οπότε να είστε προσεχτικοί. Πληροφορίες, που θα έρθουν
Νοέμβριο-Δεκέμβριο, πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά. Στην ερωτική ζωή των ελευθέρων, θα υπάρξουν αμοιβαίες
συμπάθειες, ενδιαφέρουσες νέες γνωριμίες και ρομαντικά ραντεβού. Θα χρειαστεί όμως να κάνετε μια
προσπάθεια να τραβήξετε την προσοχή των άλλων. Και για αυτό, είναι επιθυμητό να αφιερώσετε περισσότερο
χρόνο στον εαυτό σας, στην εμφάνισή σας, για παράδειγμα, να πάτε για σπορ, να αλλάξετε το χτένισμά σας, την
γκαρνταρόμπα σας. Η άφιξη του φθινοπώρου θα σας υπενθυμίσει τα επίσημα καθήκοντα σας, έτσι δεν θα
μπορείτε να ζείτε για την προσωπική σας ευχαρίστησή συνεχώς.
Ήρθε η ώρα να κάνετε νέα σχέδια και να επιδοθείτε σε νέες δραστηριότητες. Ωστόσο, θα υπάρξουν νέοι
άνθρωποι, ομοϊδεάτες που θα σας βοηθήσουν να δείτε τη ζωή σας από μια διαφορετική οπτική γωνία. Θα
μπορέσετε επίσης να προσαρμόσετε και να προγραμματίσετε επαγγελματικές υποθέσεις, και τις οικογενειακές
υποθέσεις.
Αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε μεγάλες και χρήσιμες αγορές, επιχειρηματικές επενδύσεις και λήψη
απαραίτητων δανείων. Αυξάνεται η προσωπική φήμη και, αναγνώριση, θα υπάρξει διεύρυνση των
επιχειρηματικών οριζόντων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2023 ότι δεν θα τα πατέ καλα με ζώδια του Λέοντα,
καθώς μπορεί να προκύψουν δυσκολίες στις σχέσεις μαζί τους. Δεδομένου ότι η Μαύρη Σελήνη θα βρίσκεται στον

Λέοντα, θα ενισχύσει τα αρνητικά χαρακτηριστικά του. Μπορεί πιθανότατα να υποφέρετε από τον υπερβολικό
εγωισμό και την αλαζονεία αυτού του ζωδίου της φωτιάς. Το πιο σημαντικό που χρειάζεστε είναι ένα δυνατό κύμα
δύναμης. Τότε μπορεί να ρισκάρετε και να ξεκινήσετε πράγματα εξασφαλίζοντας την επιτυχία.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η κοσμική σκακιέρα θα αλλάξει το 2023 και τρεις σημαντικοί πλανήτες θα αλλάξουν ζώδια μεσα στο 2023. Αυτό
σημαίνει πολλές αλλαγές στον κόσμο γενικότερα. Το φλερτ του Πλούτωνα με τον Υδροχόο κατά την περίοδο της
Άνοιξης – η πρώτη του αλλαγή μετα από πολλά χρόνια – είναι βασικά πολύ θετικό στοιχείο για εσάς. Θα φέρει
βελτιώσεις στα ενεργειακά σας επίπεδα, αργά αλλά σταθερά, καθώς περνούν τα χρόνια, θα μεταμορφώσει
πλήρως τις πεποιθήσεις σας.
Ο Κρόνος στις 8 Μαρτίου μπαίνει στους Ιχθείς και φέρνει άγχος αλλά, το πιο σημαντικό, επηρεάζει την καριέρα σας
που σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να διατηρήσετε αυτό που έχετε κερδίσει η’ πρόκειται να
κερδίσετε. Ο Δίας, μέχρι τις 17 Μαΐου αναμένεται να είναι θετικός για την κοινωνική και προσωπική σας ζωή. Τα
όρια μεταξύ φιλίας και ρομαντισμού μπορεί να γίνουν κάπως ασαφή. Οι γνώσεις σας θα αυξηθούν. Νέοι και
σημαντικοί φίλοι έρχονται στο προσκήνιο. Ύστερα, ο Δίας, θα εστιάσει στην πνευματική σας ζωή για το υπόλοιπο
του 2023.
Γενικά, το 2023 γενικά προβλέπει επιτυχία σε όλες τις προσπάθειες. Θα διευκολυνθείτε από τους πλανήτες - Άρη
και Δία. Θα αποφασίσετε να αλλάξετε ριζικά την ζωή σας. Αυτή η πρόθεση μπορεί να σχετίζεται με οποιοδήποτε
επίπεδο στην όπως, για παράδειγμα, μετακίνηση σε άλλη τοποθεσία, αλλαγή θέσεων εργασίας ή και ακόμη και
αλλαγή θρησκείας η πεποιθήσεων. Ωστόσο, από το τέλος του 2022 και μέχρι της 13 Ιανουαρίου 2023, μπορεί να
κινδυνεύετε να τραυματιστείτε ή να παγιδευτείτε σε μια βίαιη σύγκρουση, και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα

προσεχτικοί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην ρισκάρετε αυτή τη στιγμή τόσο στην υγεία όσο και για τα
οικονομικά.
Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, θα ευνοείστε από τον Δία. Αυτούς τους μήνες αξίζει να ενισχυθεί η προσωπική
σας δύναμη και ανάπτυξη. Θα ήταν πολύ καλό και σοφό, να εξετάσετε και να διαμορφώσετε μια στρατηγική
επιχειρηματικής ανάπτυξης, εάν υπάρχει στα σχέδια σας. Στο μέλλον, κατά τη διάρκεια του έτους, θα μπορέσετε
να συλλέξετε τους γενναιόδωρους καρπούς αυτών που έχετε σπείρει, μέσα στο 2023.
Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των Φθινοπωρινών εκλείψεων, που θα
πραγματοποιηθούν στις 14 και 28 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν είναι απαραίτητο να
διακόψετε συναισθηματικούς δεσμούς – με ανθρώπους που αγαπάτε η’ στον επαγγελματικό χώρο. Χρειάζεται
όμως προσοχή στις νέες γνωριμίες. Ανάμεσα τους μπορεί να υπάρχουν καρμικοί σύντροφοι που θα δώσουν ένα
σημαντικό μάθημα και αυτοί που θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες. Στις προσωπικές σχέσεις, θα πρέπει να δείξετε
ευελιξία και πίστη. Τότε ακόμη και ένας πραγματικά κλονισμένος γάμος δεν θα καταλήξει σε διαζύγιο.
Για τους μοναχικούς, η χρονιά υπόσχεται αρκετές ρομαντικές συναντήσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο. Η προσοχή
σας όλη τη χρονιά είναι διάσπαρτη και θα προσανατολίζετε σε διαφορετικές κατευθύνσεις, οπότε είναι απίθανο η
σχέση να μετατραπεί σε κάτι περισσότερο από ένα απλό ελαφρύ φλερτ. Η ευκαιρία να γνωρίσετε τον έρωτα της
ζωής σας, είναι πιθανο να συμβεί τον Φεβρουάριο. Όσοι βρίσκονται σε σχέση είναι πιθανό να υπάρξουν
συγκρούσεις και σκάνδαλα, παρεξηγήσεις και αποξένωση.
Παρά το υψηλό επίπεδο ενέργειας, θα υπάρχει έλλειψη υπομονής και διακριτικότητας, επομένως κατά το δεύτερο
εξάμηνο, να είστε πιο συγκρατημένοι και πιο ήρεμοι. Κατευθύνετε την ενέργειά σας όχι για να τακτοποιήσετε τα
πράγματα αλλά για να τα ενισχύσετε - και τότε η Αφροδίτη θα σας ευνοήσει. Η ενέργεια και η γενική υγεία θα είναι
σε χαμηλά επίπεδα, επομένως αξίζει να εξετάσετε τι μπορείτε να κάνετε για την ενίσχυση της φυσικής σας
κατάστασης. Θα πρέπει να εναλλάσσεται η εργασιακή δραστηριότητα με ανάπαυση. Σχεδόν για ολόκληρη την

χρονιά, θα βρίσκεστε υπό τον έλεγχο κακοπροαίρετων ατόμων σε ομάδες εργασίας, επομένως δεν θα μπορείτε
εύκολα να κάνετε λάθος.
Αν βρίσκεστε σε θέσεις σημαντικές, θα μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις και να πετύχετε τους στόχους σας,
γενικότερα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και απογοητεύσεις. Θα πρέπει να υπάρχει
οργάνωση πολύ καλή για να περιορίσετε τα όποια προβλήματα. Η ευελιξία και η κινητικότητα σας θα
διευκολύνουν συμβιβασμούς, τα συμφέροντα και στόχους σας και οι ηγετικές ιδιότητες σας θα επιτρέψουν να
ηγηθείτε μιας ομάδας η’ φιλόδοξων έργων. Γενικά, η χρονιά αυτή υπόσχεται να είναι σχετικά ήρεμη και
παραγωγική – ειδικά για όσους ξέρουν τι θέλουν σε αυτή τη ζωή.
Οι θετικές τάσεις θα αρχίσουν να λειτουργούν από τον Μάιο, οπου θα ξεκινήσετε με πιο θετικότερες ενέργειες και
θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα επιθυμούν να σας στηρίξουν με λόγια και έργα. Όσοι ασχολούνται με
εμπορικές δραστηριότητες θα είναι απίστευτα τυχεροί κατά το φθινόπωρο και είναι σημαντικό να μην χάσετε
αυτήν την ευνοϊκή περίοδο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Εδώ και πολλά χρόνια οι προσωπικές σας σχέσεις και η κοινωνική ζωή είναι θυελλώδης. Πολλοί από σας, και
σύμφωνα και με την εμπειρία μου, πήραν διαζύγιο, κάποιοι χώρισαν, και φιλικές σχέσεις τελείωσαν. Έχετε μπει
στην διαδικασία να δώσετε πνοή σε μια νέα σχέση, να δημιουργήσετε την κοινωνική ζωή των ονείρων σας. Η
προηγουμένη περίοδος δεν ήταν ευχάριστη για πολλούς, αλλά τα αποτελέσματα θα είναι τώρα πιο ικανοποιητικό.
Ο Πλούτωνας θα μετακομίσει για λίγο στον Υδροχόο από τις 24 Μαρτίου έως τις 12 Ιουνίου, που θα συνδεθεί με
πάσης φύσεως σχέσεις. Το πιο σημαντικό, ο Κρόνος, αλλάζει ζώδιο στις 8 Μαρτίου και συνδέεται με την υγεία σας
γενικότερα. Ο Δίας– μέχρι τις 17 Μαΐου –φέρνει μια μεγάλη επιτυχία στην καριέρα σας.

Ο Ουρανός στον Ταύρο, εδώ και πολλά χρόνια και θα είναι εκεί για μερικά ακόμη χρόνια. Ο κύκλος όμως των
φίλων σας υφίσταται μεγάλη αλλαγή. Αυτή η τάση συνεχίζεται και το 2023. Αλλά, ο Δίας θα μετακινηθεί– από τις 17
Μαΐου και μετά – έτσι νέοι φίλοι έρχονται στο προσκήνιο για να αντικαταστήσουν αυτούς που έχουν χαθεί και
αυτές θα είναι σημαντικές φιλίες. Η χρονιά που έρχεται πρέπει επίσης να είναι αρκετά θετική, με την Αφροδίτη, να
ευνοεί τα οικονομικά σας – για πάνω από τέσσερις μήνες. Επομένως, τα κέρδη θα πρέπει να είναι κανονικά
μεγαλύτερα από το συνηθισμένο.
Οι Καρκίνοι εκ φύσεως διαθέτουν ανεπτυγμένη διαίσθηση και την ικανότητα να παρατηρούν αυτό που οι άλλοι
μερικές φορές δεν παρατηρούν. Γνωρίζετε καλά τα συναισθήματά τους και ξέρετε πώς νιώθουν για τους άλλους.
Το 2023 για τον Καρκίνο υπόσχεται πολλές εκπλήξεις. Θα είναι μια μάλλον ευνοϊκή και ήρεμη περίοδος και δεν
πρέπει να περιμένετε να περάσετε αλλα τεστ αντοχής. Ταυτόχρονα, υπόσχεται στους Καρκίνους σημαντικές
αλλαγές στη ζωή που θα φέρουν μόνο θετικά συναισθήματα και θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να
βελτιωθούν. Θα είστε έτοιμοι τώρα να ανοιχτείτε και να δείξετε τον πραγματικό σας εαυτό και να νιώθετε πιο
άνετα.
Αυτή η αντίφαση κάνει τους Καρκίνους να αμφιβάλλουν για τα πάντα: αμφισβητούν τα συναισθήματά τους,
διστάζουν να πάρουν αποφάσεις, αμφισβητούν τις σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα και ακόμη και συχνά
αμφιβάλλουν για τη δικαιοσύνη αυτού του σύμπαντος. Το 2023, αναμένετε επιτυχία σε οποιονδήποτε τομέα της
ζωής. Οι πλανήτες θα συμβάλλουν στην καλή τύχη, κάποιοι θα αναπτύξουν την σταδιοδρομία τους, άλλοι θα
αναμένουν αύξηση εισοδήματος και κάποιοι άλλοι θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την υγεία τους και να
ενισχύσουν τις οικογενειακές αξίες. Θα δεχτείτε ένα θετικό κύμα ενέργειας, ενθουσιασμού.
Οι Καρκίνοι θα γοητευτούν από νέα έργα και ιδέες που θα τους βοηθήσουν να βρουν την ειρήνη και τη
σταθερότητα που λαχταρούσαν. Όμως, δεδομένου ότι σας χαρακτηρίζει μια μεταβλητότητα, συνιστούμε να μην
πάτε να εφαρμόσετε, ταυτόχρονα, όλες τις ιδέες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
αλλά να τις καταγράψετε και στη συνέχεια να τις αναλύσετε προσεκτικά και να επιλέξετε αυτές που απαιτούν

ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, το 2023 συμβουλεύουμε να επικεντρωθείτε στην επίλυση σημαντικών εργασιών και να
μην εγκαταλείψετε αυτό που έχετε ξεκινήσει.
Από τη στιγμή που μπορείτε να συγκεντρωθείτε στον στόχο και στην απόφαση να τελειώσει ένα θέμα, με κάθε
τρόπο, δεν θα υπάρχει κάποια παρέμβαση η’ εμπόδιο καθώς η ενέργεια των πλανητών που θα δεχτείτε θα είναι
ισχυρή. Οι Καρκίνοι θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτοί και δραστήριοι, να μην φοβούνται να γνωρίσουν νέους
ανθρώπους και να περνούν χρόνο με φίλους και συναδέλφους. Από πολλές απόψεις, αυτό θα τους βοηθήσει να
πετύχουν τα σχέδιά τους. Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να φέρει επιχειρηματικές σχέσεις με ξένους
συνεργάτες. Απλά πρέπει να δουλέψετε σκληρά για να απολαύσετε τους καρπούς. Το 2023 είναι ιδανικό για
πνευματική εργασία και κοινωνικές δραστηριότητες.
Τα υψηλά επίπεδα ενέργειας σας θα σας επιτρέψουν να φτάσετε σε νέα ύψη. Αν μέχρι πέρυσι έπρεπε να παλεύετε
συνεχώς με φόβο και αμφιβολίες, τότε τη χρονιά Υδάτινου λαγού, θα πρέπει να είστε έτοιμοι για να απολαύσετε
τα αποτελέσματα της δουλειάς σας. Ασχοληθείτε με τα σπορ αλλα αποφύγετε την εξάντληση. Τα οικονομικά θα
κυλήσουν σαν ποτάμι, στα χέρια σας, αν δουλέψετε σκληρά. Κάποιοι θα προετοιμάζονται για προαγωγές και οι
επιχειρηματίες λαμβάνουν σημαντικό επιχειρηματικό εισόδημα. Μια άνευ προηγουμένου οικονομική άνθηση θα
αλλάξει την διάθεση σας, επομένως, θα πρέπει να επενδύσετε σε ένα επιτυχημένο έργο.
Όσον αφορά τον ερωτικό τομέα, η αυξημένη συγκέντρωση στη δουλειά και την καριέρα μπορεί να βλάψει τις
σχέσεις σας. Δημιουργήστε χρόνο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τότε θα ανταποδώσουν και θα σας στηρίξουν
στα δύσκολα. Αυτοί που έχουν οικογένεια συνίσταται να προγραμματίσουν κοινές διακοπές.

ΛΕΩΝ

Σημαντικοί, μεγάλοι πλανήτες αλλάζουν ζώδια φέτος. Αυτό σηματοδοτεί νέες μακροπρόθεσμες τάσεις στη ζωή
σας. Ο Πλούτωνας ξεκινά μια διαδικασία μετακίνησης από τον Αιγόκερω στον Υδροχόο. Φέτος και του χρόνου θα
δείτε την αρχή αυτού, αλλά το 2025 θα μετακομίσει μόνιμα στον Υδροχόο για πολλά χρόνια. Τώρα, θα επηρεάσει
την ερωτική ζωή σας και σχέσεις και θέματα υγείας. Η σημαντική μετακίνηση του Κρόνου από τον Υδροχόο στους
Ιχθείς στις 8 Μαρτίου, 2022 βελτιώνει τα ενεργειακά σας επίπεδα. Το πιο σημαντικό, η ερωτική ζωή βελτιώνεται.
Ο Κρονος στους Ιχθείς θα παίξει αναγεννησιακό ρόλο για τα επόμενα δυόμισι χρόνια, και θα πρέπει να είστε
προσεκτικοί σε σεξουαλικά θέματα. Υπάρχει ανάγκη να εστιάσουμε περισσότερο στην ποιότητα παρά στην
ποσότητα. Πρέπει να είσαι πιο επιλεκτικοί, πιο απαιτητικοί.
Ο Δίας μέχρι τις 17 Μαΐου δείχνει περισσότερη διασκέδαση και χαρά στη ζωή. Θα υπάρξουν περισσότερα ταξίδια
στο εξωτερικό. Είναι μια θαυμάσια διέλευση για φοιτητές και για όσους υποβάλλουν αίτηση προς αυτά και τις
σπουδές τους. Είναι επίσης μια περίοδος που φέρνει νέες προσωπικές γνώσεις και ανακαλύψεις, αλλάζοντας τον
τρόπο ζωής σάς. Στις 17 Μαΐου, ο Δίας θα διασχίσει το ζενίθ σας, τον οίκο της καριέρας σας. Αυτό σημαίνει ότι
μπαίνετε σε μια σημαντική περίοδο επαγγελματικών επιτυχιών, η οποία διαρκεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ωστόσο, αυτό εχει και προϋποθέσεις.
Αυτή η διέλευση θα είναι επίσης εξαιρετική ότι αφορά ερωτικά θέματα. Η Αφροδίτη περνά πάνω από τέσσερις
μήνες στο δικό σας ζώδιο, κάτι που είναι πολύ ασυνήθιστο. Έτσι, αυτό αυξάνει τη φυσική ομορφιά και προσωπική
λάμψη. Οι Ηλιακές εκλείψεις θα φέρουν επαναπροσδιορισμούς της προσωπικής σας εικόνας και προσωπικότητας.
Όπως υπόσχεται το 2023, ο Λέων μπαίνει σε μια φωτεινή, γεμάτη γεγονότα, αλλά απίστευτα αγχωτική περίοδο.
Φέτος θα πρέπει να πάρετε μια σημαντική απόφαση που θα επηρεάσει την ποιότητα της ζωής σας. Θα
εμφανιστούν διάφορες δοκιμασίες και δυσκολίες, που θα απαιτήσουν επιπλέον δυνάμεις και χρόνο από τους
εκπροσώπους αυτού του ζωδίου για την επίλυσή τους. Όμως τις όποιες δυσκολίες και στιγμές κρίσης το 2023, τα
Λιοντάρια θα μπορέσουν να περάσουν το crash test, διατηρώντας την τιμή και την αξιοπρέπεια. Η χρονια του

Υδάτινου λαγού, σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζεστε για σοβαρές δοκιμασίες, οπότε δεν πρέπει να
περιμένετε ότι το 2023 θα είναι ξέγνοιαστο. Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες που εμφανίζονται στο δρόμο, είναι
σημαντικό να θυμάστε ότι όλα αυτά θα σας κάνουν ακόμα πιο δυνατούς και οδηγώντας στο επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Ως εκ τούτου, βέβαια, δεν είναι όλα τόσο απαισιόδοξα όσο μπορεί να φαίνονται με την πρώτη ματιά, και το 2023,
πολλά Λιοντάρια περιμένουν επιτυχία σταδιοδρομίας χάρη στη σκληρή δουλειά και υπομονή τους. Σε εργασιακά
θέματα, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο. Για να εμπεδώσετε το
αποτέλεσμα, διαθέστε χρόνο για προπόνηση και εκμετάλλευση των δεξιοτήτων σας. Αλλά δεν πρέπει να
δουλεύετε υπερβολικά. Είναι σημαντικό να διατηρείτε μια ισορροπία εργασίας-ανάπαυσης. Νέες σχέσεις θα έχουν
επιτυχία. Λάμπετε, και τραβάτε την προσοχή - είναι αμαρτία να μην το χρησιμοποιήσετε γενικότερα.
Εάν είστε αποφασισμένοι να βελτιώσετε την ποιότητα της ερωτικής σας ζωής, όλα θα πάνε καλά. Αλλά αν
διατηρείτε μια σχέση, και τα συναισθήματά έχουν ψυχρανθεί και οι δρόμοι σας αποκλίνουν, δεν αξίζει τον κόπο.
Αναμένεται, ωστόσο, να κάνετε πολλές προσπάθειες για να σταθεροποιήσετε και να αυξήσετε τα κέρδη και το
εισόδημα σας.
Όσοι έχουν γεννηθεί στον τρίτο δεκανο του ζωδίου, κυρίως, θα πάρουν ρίσκα που θα ενισχύσουν την οικονομική
τους κατάσταση. Και παρόλο που οι κίνδυνοι συνήθως αντενδείκνυνται για τους Λέοντες, ορισμένοι από εσάς
μπορούν να βασίζονται στην τύχη φέτος. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είστε προσεκτικοί με τα
χρήματα σας. Οι κύριες αστρολογικές όψεις της χρονιάς μας δίνουν να κατανοήσουμε ότι στο πρώτο τρίτο του
έτους θα υπάρχουν αμφιβολίες και αναποφασιστικότητα για να αγωνιστείτε περισσότερο. Ξαφνικά προκύπτουν
κάποια αλλα μικροπράγματα που θα σας αποσπούν την προσοχή. Όμως θα υπάρξει πραγματοποίηση σχετικά με
θέματα καριέρας και επαγγελματικά από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Η έλλειψη ενέργειας θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με ξεκούραση και αλλαγή περιβάλλοντος. Θα ανταπεξέλθετε όμως άψογα στις όποιες δοκιμασίες.
Όλα είναι στα χέρια σας. Το 2023, τα Λιοντάρια θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται λιγότερο εγωιστικά, κερδίζοντας

δύναμη, και συμπάθεια, ανάλογα τι είναι αυτό που επιθυμούν, και αν όχι, θα πρέπει να το προσδιορίσουν. Είναι
αλήθεια ότι μερικές φορές η αυστηρότητα σας μπορεί να φαίνεται πολύ ενοχλητική στους άλλους και θα
υπενθυμιστεί πολλές φορές ότι, αν και είναι ηγέτες, εξακολουθούν να είναι άτυπα και θα ήταν καλύτερα να
μετριάσουν την ιδιοσυγκρασία τους αυτή και να την διαχειριστούν σοφότερα με τον Πλουτωνα απέναντι τους για
τα υπόλοιπα χρόνια.
Τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023, τα Λιοντάρια θα λάβουν πολλές κερδοφόρες προσφορές και θα είναι δυνατό να
επιτευχθούν πολλές συμφωνίες. Η χρονιά θα κλείσει καλά για τους επιχειρηματίες. Για να περάσει η χρονιά όσο
πιο αποτελεσματικά γίνεται, οι πλανήτες συνιστούν να ακούσετε μερικές συμβουλές: απορρίψτε τους φόβους, τις
ανασφάλειες και τις αμφιβολίες σας και ενεργήστε χωρίς να κοιτάξετε γύρω σας. Προσπαθήστε να μην δίνετε
προσοχή σε μικρές εργασίες που θα σας αποσπούν την προσοχή από την επίτευξη μεγαλύτερων στόχων. Κατά το
πρώτο εξάμηνο βρείτε χρόνο για ξεκούραση και επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα. Καθώς η χρονιά υπόσχεται
να είναι ενεργή και από ποικίλα γεγονότα, πολλοί Λέοντες θα αντιμετωπίσουν έλλειψη χρόνου.
Μέχρι το τέλος του χρόνου, πολλά Λιοντάρια θα αντιμετωπίσουν αλλα και θα μπορέσουν να βρουν χρόνο για να
λύσουν σημαντικά ζητήματα. Η ιδιαιτερότητα της χρονιάς είναι ότι θα γίνετε ακόμα πιο δυνατοί. Δεν
προβλέπονται υπερβολικοί κραδασμοί, αλλά να είστε προετοιμασμένοι ότι θα πρέπει να υπερασπιστείτε τη θέση
σας και να ενισχύετε συνεχώς την κυριαρχία σας. Ως αποτέλεσμα, κάποιοι θα ενισχύσετε τη θέση σας στην
κοινωνία και θα φτάσετε σε σημαντικά ύψη, αλλά θα πρέπει να είστε υπομονετικοί, κάτι που δεν είναι το πιο
δυνατό σας στοιχείο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το 2022 δεν ήταν κακή χρονια για σας, πολλοί από εσάς παντρευτήκατε ή μπήκατε σε σοβαρές σχέσεις –που
έμοιαζαν με γάμο. Πολλοί από εσάς γνωρίσατε τον ιδανικό έρωτα. Εκεί που το 2022 σηματοδότησε την επέκταση
κοινωνικής ζωής –γνωρίσατε κάθε είδους νέους ανθρώπους, διευρύνατε τους κοινωνικούς σας ορίζοντες – αλλα
το 2023 είναι κάτι πολύ περισσότερο.
Ομως ειδικά από τις 8 Μαρτίου και μετά, θα συναναστρέφεστε λιγότερο, αλλά σίγουρα πιο αποτελεσματικά.
Λιγότερες κοινωνικές συναναστροφές, αλλά πιο ποιοτικές από αυτές κακής ποιότητας. Ο Πλούτωνας όμως φέτος
(και του χρόνου) αλλάζει ζώδιο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ουράνιο γεγονός. Εν συντομία, από τις 24 Μαρτίου
- 12 Ιουνίου, 2023, υποδηλώνει την αρχή σημαντικών αλλαγών σε θέματα υγείας, ίσως στο εργασιακό περιβάλλον
και την καθημερινότητα σας. Ο Κρόνος στις 8 Μαρτίου στους Ιχθείς επίσης σηματοδοτεί αλλαγές στις προσωπικές
σχέσεις πάσης φύσεως. Ο Δίας μέχρι τις 17 Μαΐου μπορεί να υποδηλώνει μια έντονη περίοδο ερωτικά, ενώ
υποδεικνύει κληρονομικά ζητήματα ή κέρδος από μια περιουσία. Ο σύζυγος, ο σύντροφος ή η παρούσα σχέση θα
έχει μια πολύ καλή οικονομική χρονιά. Στις 17 Μαΐου ο Δίας στον Ταύρο για τον υπόλοιπο χρόνο, μια διέλευση
αρκετά θετική για σας, για φοιτητές και σπουδές, ταξίδια στο εξωτερικό.
Το 2023, πολλοί Παρθένοι θα μπορέσουν ίσως να κάνουν το αγαπημένο τους όνειρο πραγματικότητα και θα
πρέπει να επικεντρωθείτε στα αισθηματικά αλλα και τα οικονομικά. Θα φανεί περίεργο, αλλά αυτοί οι δύο τομείς
της ζωής θα συνδέονται στενά. Οι πλανήτες υπόσχονται σταθερότητα και ηρεμία στις σχέσεις με άλλους
ανθρώπους. Δεν πρέπει να περιμένετε ριζικές αλλαγές στη ζωή. Θα πρέπει να καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια για
να αποκτήσετε αυτό που θέλετε. Για να είναι επιτυχημένο το 2023, οι Παρθένοι πρέπει να λάβουν υπόψη μερικές
από τις συμβουλές, όπως να περνούν περισσότερο χρόνο με ανθρώπους που είναι σημαντικοί, να είστε ανοιχτοί σε
νέες γνωριμίες και ανθρώπους. Είναι καιρός να φροντίσετε την ψυχική υγεία σας. Πάρτε τα οικονομικά πιο
σοβαρά, σχεδιάστε έναν μηνιαίο προϋπολογισμό.

Το 2023 συνιστά σημαντική συγκέντρωση στις σχέσεις και την υλική πλευρά της ζωής. Τη χρονιά του Υδάτινου
λαγού, αυτά τα δυο θα είναι αλληλένδετα μεταξύ τούς και τα πλανήτες λένε ότι κάποιος μπορεί να βοηθήσει στην
επίτευξη του υλικού σας πλούτου. Σε γενικές γραμμές, το 2023 θα είναι γεμάτο από ποικίλα γεγονότα - δεν θα
βαρεθείτε. Θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες προοπτικές και θα βοηθήσει στην επίτευξη στόχων. Η σκληρή δουλειά και
οι προσπάθειες θα ανταμειφθούν που έγιναν σε προηγούμενες περιόδους.
Αυτοί, που δεν κατάφεραν κάτι σημαντικο θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά. Ωστόσο, στον ουρανιο θολο
πλανήτες και αστέρια, βιάζονται να σας ηρεμήσουν, οπότε θα μπορέσετε να δείτε τους καρπούς των προσπαθειών
σας. Το 2023 δεν προβλέπει σημαντικές ανατροπές ή παγκόσμιες αλλαγές. Θα πρέπει να περιμένετε μικρές αλλαγές
που δεν θα διαταράξουν τις συνήθειες σάς και θα υπάρξουν ευχάριστες εκπλήξεις. Αντιμετωπίστε τους συγγενείς
τους με προσοχή, μην κάνετε υπερβολικές δαπάνες, μεγαλύτερη προσοχή στην αυτοβελτίωση και να μην φοβάστε
τις νέες γνωριμίες. Σε θέματα υγείας, δεν προβλέπετε να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα, υπάρχει όμως
πιθανότητα έξαρσης χρόνιων παθήσεων. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια, συμβουλευτείτε αμέσως έναν
γιατρό. Το περπάτημα στον καθαρό αέρα και η σωστή διατροφή θα βοηθήσουν στη διατήρηση και ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος. Όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, το 2023, θα έχετε την ευκαιρία να
διορθώσετε τα στραβά, σε υπάρχουσες σχέσεις.
Ισως να μην υπάρχει χρόνος για ενασχόληση με την προσωπική ζωή, αλλά, η θετική επιρροή Δία/Ουρανού, θα
αυξήσει την καλή σας διάθεση και αυτό είναι αρκετά σημαντικο θετικό στοιχείο. Ωστόσο, σε αυτό, θα υπάρχει
κάποιος μικρός κίνδυνος. Κάποιες δήθεν «υπερβολικά τέλειοι η’ ηθικοί », θα αρχίσουν να εκφράζουν τα
παρελθοντικά παράπονά τους. Όλα αυτά όμως, μπορεί να οδηγήσουν σε μικρές αντιπαραθέσεις, ή θα γίνουν
ενοχλητικά, που σημαίνει ότι ο Κρονος θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα στην ζωή σας. Ωστόσο, οι
διαφορές θα επιλύονται υπέρ σας, κάτι που επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση νομικών
προβλημάτων, αν υπάρχουν.

Το 2023, ότι αφορά οικονομικά ζητήματα, όσοι ασχολούνται με το εμπόριο, θα είναι τυχεροί αλλα αυτό δεν
σημαίνει ότι οι υπόλοιποι θα πάνε πίσω. Σημαντικό, θα είναι για κάποιους να προβλέπουν τις τάσεις των αγορών,
ενώ θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα και αστάθεια, καθώς η αγορά θα αλλάζει γρήγορους ρυθμούς,
δημιουργώντας συνεχώς νέες ευκαιρίες.

ΖΥΓΟΣ
Η υγεία σας βελτιώνεται σταθερά φέτος. Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω, ο οποίος σας άγχωσε σε πολλά θέματα, για
παρα πολλά χρόνια, αρχίζει σταδιακά να κινείται σε μια πιο αρμονική τροχιά προς στο προσωπικό σας ωροσκόπιο.
Ωστόσο, αυτή είναι μια διαδικασία που θα πάρει λίγο ακόμα. Φέτος, το 2023 και το επόμενο έτος θα αιωρείται
ανάμεσα στον Αιγόκερω και τον Υδροχόο. Ο Δίας θα απομακρυνθεί από όψεις που σας πιέζουν. Οι κινήσεις του
Πλούτωνα - μπρος-πίσω μεταξύ Υδροχόου και Αιγόκερω - σηματοδοτούν επίσης, το γεγονός ότι αρχίζουν να
γίνονται σημαντικές οικονομικές αλλαγές.
Ίσως το κύριο θέμα που θα σας απασχολήσει είναι ο έρωτας, οπου και ο Δίας θα σας ευνοήσει μέχρι τις 17 Μαΐου.
Αυτό δείχνει σημαντικές ρομαντικές σχέσεις – ειδικά για τους ελεύθερους. Νέοι φίλοι είναι πιθανό να έρθουν στην
ζωή σας. Όλος ο κοινωνικός κύκλος διευρύνεται. Θα υπάρχει ευτυχία στον έρωτα και τα κοινωνικά ζητήματα το
επόμενο έτος.
Ο οίκος της εργασίας είναι δυνατός εδώ και πολλά χρόνια ιδιαίτερα πέρυσι και παραμένει έτσι και για το επόμενο
έτος. Ο Κρόνος στις 8 Μαρτίου και για τα επόμενα δυόμισι χρόνια, σε συνοδο με τον Ποσειδώνα δείχνει ότι υπάρχει
μεγάλη συγκέντρωση στην υγεία και ευκαιρίες για εργασία φέτος. Ο Ουρανός από την άλλη θα συνεχίσει το
αναγεννησιακό του έργο για πολλά χρόνια ακόμη. Ως αποτέλεσμα, έχετε πειραματιστεί καθώς μαθαίνετε τι
λειτουργεί για σάς καλύτερα. Ο σύζυγος, ο σύντροφος ,φέτος, θα δει τα θετικά αποτελέσματα αυτού του
πειραματισμού, αν και τα οικονομικά θα πάνε αρκετά καλά και γι αυτούς.

Για τους Ζυγούς, το 2023, υπόσχεται την αρχή μιας νέας περιόδου, οπου θα δραστηριοποιηθούν στην κοινωνία και
την ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών. Θα νιώσετε την επείγουσα ανάγκη για προσωπική μεταμόρφωση και φρέσκο
αέρα, αλλα και την οικοδόμηση σχέσεων με τους άλλους και την απόκτηση περισσότερης δύναμης και επιρροής.
Για πολλούς η φετινή χρονιά θα είναι λίγο δύσκολη αλλά αρκετά παραγωγική. Θα συγκεντρωθείτε κυρίως στους
ανθρώπους που είναι γύρω σας και θα θέλετε να κάνετε νέες γνωριμίες αλλα και να ξανασυναντήσετε φίλους από
τα παλιά. Όσοι δεν έχουν καταφέρει να βρουν «κοινή γλώσσα» για πολύ καιρό θα μπορέσουν να δημιουργήσουν
κανάλια επικοινωνίας, μαζί τους.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ζυγός θα πρέπει να μάθει να είναι πιο υπομονετικός, συγκρατημένος και
να δείξει διπλωματία. Όλη αυτή η ενέργεια θα εξωτερικευθεί προς τα έξω, επιτρέποντας να πετύχετε τους
επιθυμητούς στόχους. Πολλοί Ζυγοί, θα αισθανθούν ένα κύμα ενέργειας και δύναμης από τις πρώτες ημέρες του
Ιανουαρίου. Και βέβαια θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτόν τον ενθουσιασμό, κατευθύνοντας όλες τις
προσπάθειές σας σε ξεχασμένες πράξεις και ερωτήματα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επίλυση
εργασιακών προβλημάτων και στην οικοδόμηση θετικών σχέσεων με συναδέλφους.
Ταυτόχρονα, οι Ζυγοί παίρνουν πάντα το μέρος της δικαιοσύνης και δεν ανέχονται τα ψέματα και την υποκρισία,
αν και είναι καλοί ψυχολόγοι. Στον επαγγελματικό τομέα θα δημιουργηθεί ένα ήρεμο περιβάλλον. Δεν θα
υπάρξουν πρόσθετα βάρη και ευθύνες. Παραδόξως, αυτή η σταθερότητα θα εκνευρίσει πολλούς από σας. Θα
αρχίσετε να τεμπελιάζετε ενώ θα μπορούσατε να κάνετε αρκετά πράγματα που θέλετε. Τίποτα τρομερό δεν θα
συμβεί, αν υποκύψετε στη γενική ατμόσφαιρα της μετριότητας και αφήσετε τον εαυτό σας να ξεκουραστεί.
Ωστόσο, για να εξαλείψετε το αίσθημα ενοχής, θα προσπαθείτε να βρείτε ένα επιπλέον βάρος να βάλετε στην
πλάτη σας, οπωσδήποτε. Θα υπάρχει όμως η δύναμη να το αντιμετωπίσετε.
Η οικονομική σας κατάσταση θα είναι σταθερή αν συμπεριφέρεστε με σύνεση. Δυνητικά, η οικονομική κατάσταση
θα είναι στα επίπεδα του μέσου εισοδήματος, χωρίς ελλείψεις ιδιαίτερα. Παρόλα αυτά, φέτος είναι που θα

βαλθείτε να ομορφύνετε την ζωή σας και αφού είστε παρα πολύ δημιουργικοί, οι επιθυμίες και τα γούστα σας, ως
γνωστόν, είναι συνήθως πολύ ακριβά.
Το 2023, υπό την ισχυρή επιρροή Ήλιου/Ουρανού, η επιθυμία να αυξήσετε τα κέρδη σας καθώς θα χρειαστείτε κάτι
για τον εαυτό σας και κάτι για το σπίτι, και κάτι για το άλλο, πράγματα που κάνουν τον κόσμο μας πιο ευχάριστο.
Καλύτερα όμως να μην υποκύπτετε διαρκώς σε τέτοιες διαθέσεις γιατί, θα είναι πολύ εύκολο να υπονομεύσετε
την υλική σας σταθερότητα. Στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων, θα αρχίσετε να ξεπερνάτε ιδέες και που
ενδεχομένως είχατε αποκλείσει.
Από τη μια πλευρά, θα συμπεριφέρεστε λογικά και συγκρατημένα. Από την άλλη, συνεχώς θα έχετε την επιθυμία
να πετάξετε έξω ότι παράλογο. Οι πλανήτες δείχνουν ότι οι διαθέσεις θα εναλλάσσονται μεταξύ ψυχρής
αυτοσυγκράτησης με εκρηκτικού αυθορμητισμού. Μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει στο να δημιουργηθούν
διφορούμενες καταστάσεις και βέβαια να υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να
αστειεύεται κανείς με θέματα δικαιοσύνης. Η οικονομική σας κατάσταση το 2023 θα είναι ευνοϊκή.
Το χειμώνα και νωρίς την άνοιξη, η ενέργεια σας σταθεροποιούνται και θα αισθάνεστε καλά. Αυτό σημαίνει ότι θα
σταματήσουν αυτά τα εξαντλητικά σκαμπανεβάσματα που σας ταλαιπωρούσαν. Το ανοσοποιητικό σας θα
ενισχυθεί αισθητά και τα εξωτερικά ερεθίσματα δεν θα προκαλούν προβλήματα, γενικότερα. Ωστόσο, αυτό ισχύει
αν δεν κάνετε κατάχρηση γαστρονομικών απολαύσεων η’ αν υπάρχουν άλλα σοβαρά προβλήματα. Η φυσική σας
κατάσταση κατά τη διάρκεια του 2023 θα πρέπει επίσης να τυγχάνει αδιάληπτης προσοχής, που σημαίνει ότι δεν
πρέπει να αμελείτε τον εαυτό σας, τόσο απλό. Ψιλοτραυματισμοί, και μικροατυχήματα γενικώς δεν αποκλείονται
κατά το Φθινόπωρο και τον Δεκέμβριο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι μήνες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Πολλές αλλαγές συμβαίνουν φέτος και πολλές από αυτές θα είναι μακροπρόθεσμες. Ο Πλούτωνας, ο κυβερνήτης
του Ωροσκοπίου σας, ένας πολύ σημαντικός πλανήτης στον χάρτη σας, ξεκινά μια διετή μετάβαση από τον
Αιγόκερω στον Υδροχόο. Όμως τα επόμενα χρόνια (ειδικά το 2025) θα νιώσετε τα αποτελέσματα πολύ πιο έντονα.
Για πολλά χρόνια ο Πλούτωνας έφερε επανάσταση στον τρόπο που σκέφτεστε, στα νοητικά σας πρότυπα. Αυτό
το έργο όμως έχει σχεδόν τελειώσει. Όταν ο Πλούτωνας εισέλθει στον Υδροχόο, θα αρχίσει να γίνεται μια
εσωτερική μεταμόρφωση σε ότι συνδέεται με το σπίτι, την οικογένεια και την συναισθηματική ζωή. Ο Κρόνος στις
8 Μαρτίου θα επηρεάσει τα παιδιά. Θα χρειαστεί ίσως να τους θέσετε σωστά όρια. Οι γυναίκες σε παραγωγική
ηλικία θα μπορούσαν επίσης να βρουν την εγκυμοσύνη πιο δύσκολη. Ο Δίας μέχρι τις 17 Μαΐου, υποδεικνύει
ευκαιρίες εργασίας– και καλοπληρωμένες. Δεδομένου ότι ο Δίας είναι ο οικονομικός σας πλανήτης, σηματοδοτεί
μια νέα προσέγγιση σε ότι εχει σχέση με το χρήμα. Η διέλευση του Δία και σε θέματα σχέσεων είναι σημαντική
αλλα μπορεί να θεωρηθεί και κάπως δύσκολη.
Ο Ουρανός εδώ και πολλά χρόνια έχει αποσταθεροποιήσει τον γάμο ή τη σχέση σας. Μάλλον υπήρξαν πολλά
διαζύγια ή χωρισμοί. Ο Δίας πιθανόν να σας βάλει ξανά σε διάθεση για κάτι σοβαρό. Ωστόσο, η κατάσταση είναι
ακόμα πολύ ασταθής. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει όμως η ευκαιρία για γάμο η μια σοβαρή σχέση.
Το 2023 θα ανοίξει τον δρόμο για πολλές νέες ευκαιρίες που θα αποτελέσουν την αφετηρία για να ξεκινήσετε μια
νέα ζωή. Θα αρχίσετε να μπαίνετε σε μια πιο επιτυχημένη και ευτυχισμένη περίοδο στην ζωή σάς. Αλλά κάθε
θετικό που θα έρθει δεν θα σας παραδοθεί εύκολα και γρήγορα. Οι περισσότεροι από τους στόχους σας θα
επιτευχθούν με σκληρή και επίμονη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σκορπιούς να συγκεντρώνονται,
επαναλαμβάνω, στις πραγματικές τους επιθυμίες. Επίσης, μην αναβάλλετε σχέδια. Αφήσετε στην άκρη αμφιβολίες
και φόβους και αναλάβετε δράση. Το 2023 είναι μια ευνοϊκή χρονιά για αλλαγή στον τρόπο ζωής, τόπο διαμονής,
αλλαγή επαγγέλματος, χόμπι και φιλοσοφία. Το μόνο πράγμα που μπορεί να επισκιάσει την κατάσταση είναι η
αδυναμία να ελέγξετε τα αρνητικά σας συναισθήματα.

Ο Σκορπιός, ως γνωστόν, είναι ένα από τα πιο μυστηριώδη ζώδια. Το στοιχείο του νερού τους προσδίδει έναν
σύνθετο και ευμετάβλητο χαρακτήρα καθώς είναι πολύ επίμονοι. Οι φιλοδοξίες σας θα γίνουν αντιληπτές και οι
επιθυμίες σας θα εκπληρωθούν, αλλά για αυτό, θα πρέπει να εργαστείτε σκληρά. Το αδύνατο σημείο θα είναι η
αλαζονεία. Μην μιλάτε για τα σχέδιά σας σε άλλους. Εργαστείτε, πάνω σε επαγγελματικά θέματα, η φετινή χρονιά
θα είναι πολύ παραγωγική.
Ωστόσο, πιθανό να υπάρχουν μικρά αλλά ίσως πολυάριθμα εμπόδια, αναποδιές δηλαδή, που θα σας αναγκάσουν
να πάρετε μια γρήγορη απόφαση, για παράδειγμα. Άκουσε την διαίσθησή σας, αλλά αποφασίστε με ψυχραιμία –
λογικά η χρονια του Υδάτινου Λαγού, φέρνει καλή τύχη και προστασία. Όσον αφορά την οικονομική σας
κατάσταση, θα την ενισχύστε. Ο ισχυρός Άρης θα ηγηθεί όλων των οικονομικών συναλλαγών και ως εκ τούτου τα
πράγματα θα αρχίσουν να ενεργούν πολύ αποτελεσματικά.
Αν υπάρχουν αρκετές επιβαρυντικές συγκυρίες στη ζωή σας, θα απαλλαγείτε από αυτές τις δυσκολίες, αυτή τη
χρονια. Σε αυτήν την περίπτωση, θα βρείτε τα απαραίτητα κεφάλαια η’ θα αποκτήσετε την επιθυμητή ελευθερία.
Όσοι αναζητούν επενδύσεις για το νέο τους έργο θα τις βρουν εύκολα ενώ θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον
έλεγχο στα χέρια τους. Το 2023, θα είστε επιθετικοί αλλα και προνοητικοί, στις προσωπικές σχέσεις. Ό,τι συμβαίνει
-καλό ή κακό- θα συμβεί επειδή εσείς το προτείνατε. Γι' αυτό, προτού μιλήσετε ή κάνετε κάτι, πρέπει να έχετε
γνώση για τις συνέπειες. Θα υπάρχουν φασαρίες η’ καυγάδες, μερικές φορές εντελώς περιττά, χωρίς να χρειάζεται.
Για να μην υπερφορτωθεί το νευρικό σύστημα, όλα πρέπει να ρυθμιστούν εκ των προτέρων και φτιάξτε ένα
πρόγραμμα χαλάρωσης, με διάφορους τρόπους.
Οι όψεις, Άρη/Ουρανού θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ευημερία σας. Τόσο πνευματικά όσο και σωματικά,
θα είστε σε εξαιρετική φόρμα. Η έλξη και ο έρωτας θα αυξηθούν, απίστευτα, κάνοντας σας, άπληστους για την
ευχαρίστηση, καθώς θα δέχεστε όλο και περισσότερες νέες προτάσεις.

Εν τω μεταξύ, κάποιοι από σας θα απαιτούν η’ θα υιοθετήσουν, ένα πιο αυστηρό στυλ συμπεριφοράς εάν θέλουν
να πετύχουν. Ο καθορισμός των κανόνων ενός υγιεινού τρόπου ζωής, θα ήταν χρήσιμος. Για παράδειγμα, στα τέλη
του χειμώνα και την άνοιξη, μπορείτε να ακολουθήσετε διαδικασίες καθαρισμού και να μπείτε σε ένα πρόγραμμα
σωστής διατροφής, να εγκαταλείψετε τα σνακ και το junk food και να το ρίξετε λίγο, στο τρέξιμο και την ξηρά
τροφή. Με μια λέξη, οι ενεργειακές τάσεις του 2023 είναι από μόνες τους ουδέτερες και μόνο εσείς μπορείτε να τις
κάνετε υγιείς ή, αντίθετα, εξουθενωτικές.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ο Πλούτωνας, ο πνευματικός σας πλανήτης, θα εξακολουθεί να σας επηρεάζει κατά τον ιδιο τρόπο, αλλά η
μετάβαση του στον οίκο των πνευματικών σας ενδιαφερόντων θα ξεκινήσει μια νέα πνευματική διαδικασία για
πολλά χρόνια. Φέτος όμως μετακομίζει από τις 24 Μαρτίου - 12 Ιουνίου, για λίγο, θα βρίσκεται στον Υδροχόο. Αυτό
σαφώς θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στα γούστα σας, σε θέματα επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Ο Κρόνος, επίσης,
στις 8 Μαρτίου στους Ιχθείς αναμένεται να κάνει μια σημαντική μετακίνηση φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στην
οικογένεια και τη συναισθηματική ζωή.
Ο Δίας, ο κυβερνήτης του Ωροσκοπίου σας, και επομένως ένας πολύ σημαντικός πλανήτης στον χάρτη σας, θα
βρίσκεται στον οίκο της διασκέδασης και της δημιουργικότητάς μέχρι τις 17 Μαΐου. Αυτή θα είναι μια χαρούμενη
περίοδος στη ζωή σας οπου η προσωπική δημιουργικότητα θα είναι αρκετά ισχυρή. Στις 17 Μαΐου ο Δίας θα αρχίσει
να επηρεάζει θέματα υγείας και εργασίας για τον υπόλοιπο της χρονιάς, οπου θα ενωθεί με τον Ουρανό, στον
ουρανιο θολο, αυξάνοντας πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον σας για την υγεία και την εργασία. Λογικά, θα φέρει
καλές ευκαιρίες εργασίας.

Η Αφροδίτη για πάνω από τέσσερις μήνες θα είναι μια σημαντική επιρροή καθώς θα ενισχύσει την αγάπη σας για
τα μακρινά ταξίδια και εκπαίδευση η αναβάθμιση γνώσεων. Μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας σε ξένες
χώρες, για παράδειγμα.
Όπως προμηνύει το 2023, θα βρίσκεστε σε μια δίνη από διάφορα γεγονότα. Η επαγγελματική δραστηριότητα
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Πολλοί εκπρόσωποι του ζωδίου θα καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους, χάρη
στην τεράστια υποστήριξη από συγγενείς και φίλους. Η αποφασιστικότητα σας θα είναι μια σημαντική
προϋπόθεση επιτυχίας.
Τη χρονιά του Υδάτινου λαγού, θα είναι μια δοκιμαστική περίοδος για εσάς και πολύ πιθανό να χρειαστεί να
επιλύσετε σοβαρά ζητήματα. Προσπαθήστε να εφοδιαστείτε με υπομονή και αντοχή. Καθ 'όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, θα προσελκύετε κόσμο κοντά σας σαν μαγνήτης. Πολλοί, επίσης, θα θέλουν να σας ανοίξουν την ψυχή
τους και να βρουν υποστήριξη σε εσάς. Ακόμη και περιστασιακές γνωριμίες θα σας εμπιστευτούν τα μυστικά τους.
Επομένως, οι Τοξότες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην επικοινωνία με τους άλλους και να μην αποκαλύπτουν
τα μυστικά τους σε άτομα που γνωρίζουν ελάχιστα.
Οι πλανήτες προειδοποιούν ότι πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί με τις νέες γνωριμίες και αγνώστους.
Διαφορετικά, υπάρχουν κίνδυνοι οι άνθρωποι να εκμεταλλευτούν την πίστη και την καλή θέλησή σας. Ο κύριος
στόχος φέτος είναι η εργασία, οι επαγγελματικές ικανότητες και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σας. Υπάρχουν όλες οι
πιθανότητες να αυξήσετε σημαντικά το εισόδημα σας. Μην αφήνετε τους άλλους να εκμεταλλεύονται την
καλοσύνη σας, συγκεντρωθείτε στην δουλειά σας, περιποιηθείτε τον εαυτό σας συχνότερα, περάστε περισσότερο
χρόνο με την οικογένειά σας και αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπούν. Στις οικογενειακές σχέσεις η χρονιά είναι
σταθερή, χωρίς εκπλήξεις.
Θα νιώσετε την υποστήριξη των αγαπημένων σας προσώπων, και εκείνοι θα σας δώσουν τη δύναμη να
προχωρήσετε, να κατακτήσετε νέα επαγγελματικά ύψη. Έτσι, σε ότι αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα, ο

Τοξότης θα είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του πληρέστερα. Αλλά, θα πρέπει να θυμάστε ότι θα
πρέπει να δουλέψετε μόνοι σάς. Φέτος, η συνεννόηση με συναδέλφους και ομοϊδεάτες θα είναι δύσκολη καθώς τα
οικονομικά σας θα είναι σε άνοδο. Αυτό θα το καταλάβετε αμέσως όπως επίσης και την παράλογη επιθυμία να
ξοδέψετε χρήματα, αν όχι για προσωπική σας ευχαρίστηση, τότε, σε κάθε περίπτωση, χωρίς όφελος.
Ευτυχώς, ο Κρόνος πιστεύω, θα επέμβει έγκαιρα και θα σας κάνει να θυμάστε ότι θα χρειαστούν χρήματα και για
πιο σημαντικά πράγματα. Στο τέλος του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, πιθανότατα να είστε απασχολημένοι
με το να τακτοποιήσετε οικονομικές του υποχρεώσεις. Μην αφήνετε να εμφανιστούν απλήρωτοι λογαριασμοί
καθώς θα υπάρξει επείγουσα ανάγκη εξόφλησης άλλων οφειλών.
Το 2023 οι προσωπικές σχέσεις θα σας προβληματίσουν, κυρίως λόγω του Δία, που θα είναι καλοπροαίρετος και
τότε θα αρχίσει να επιβραδύνει τις εξελίξεις, οπότε γενικά, μην υπολογίζετε στους άλλους η’ νέες γνωριμίες.
Επιπλέον, ίσως να επιστρέψουν άνθρωποι από το παρελθόν και η επικοινωνία μαζί τους ίσως να προκαλέσει
κατάθλιψη μεταξύ σας. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα
τώρα, αλλά μπορείτε και πρέπει να επηρεάσετε την κατάσταση και η καλή θέληση να κανει θαύματα. Θέματα
υγείας, ωστόσο, δεν θα σας απασχολήσουν το 2023, αν δεν διασκορπίσετε την ενέργεια που φέρνουν ο Άρης και ο
Δίας. Ωστόσο, αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα συμβεί, καθώς η πειθαρχική επιρροή του Κρόνου δεν θα
εκλείψει. Έτσι, θα έχετε αρκετή σωματική και ψυχική δύναμη για όλες τις υποθέσεις της χρονιάς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Φέτος, το 2023, μια σειρά από σημαντικές και μακροπρόθεσμες αλλαγές αναμένεται να συμβούν στη ζωή σας.
Χωρίς αμφιβολία, λογικά, θα πρέπει να προαισθάνεστε αυτές τις δονήσεις από τώρα. Ο Πλούτωνας βρίσκεται στο
ζώδιό σας για παρα πολλά χρόνια. Έτσι, ολόκληρη η εικόνα σας, η προσωπικότητα σας, ο τρόπος ντυσίματος και η

αντίληψη έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Είστε, πολύ διαφορετικοί από ό,τι ήταν πριν από το 2008.
Έχει γεννηθεί η νέα ιδανική εικόνα και προσωπικότητά σας. Ήταν δύσκολα – γιατί, σε ψυχολογικό επίπεδο, ο
Πλούτωνας μπορεί να είναι πολύ έντονος αλλα και ακραίος, μεσα από το ταξίδι αυτογνωσίας και αναγέννησης που
κανει. Όμως η διεργασία αυτή φτάνει προς το τέλος της. Ο Πλούτωνας θα εξακολουθεί να είναι στο ζώδιό σας το
2023, αλλά κάνει μια σύντομη είσοδο στον Υδροχόο, από τις 24 Μαρτίου έως τις 12 Ιουνίου.
Αυτό είναι ένας προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει. Ο Πλούτωνας θα αιωρείται μέσα και γύρω από το ζώδιό σας
και τον επόμενο χρόνο, προτού εισέλθει στον Υδροχόο τον Ιανουάριο του 2025 για τα επόμενα 15 χρονια. Τα
τελευταία χρόνια ίσως κάνατε ριζικές αλλαγές στον εαυτό σας, άλλαξε δραματικά η ζωή σας και κάποιοι ίσως να
είχαν πνευματικές εμπειρίες. Σύντομα, ωστόσο ο Πλούτωνας πρόκειται να μεταμορφώσει τα οικονομικά σας ώστε
να βελτιώσει την ζωή σας και να την κανει πιο ιδανική, προκαλώντας, ενδεχομένως μίνι -κρίσεις.
Η άλλη σημαντική αλλαγή - για σάς - είναι η διέλευση του Κρόνου από τον Υδροχόο στους Ιχθύες στις 8 Μαρτίου
2023- από τον οικο των χρημάτων και μετα από τον οικο των πνευματικών σας ενδιαφερόντων. Αυτή είναι μια
καλή διέλευση για φοιτητές, την διδασκαλία και αυτούς που εργάζονται με τις επικοινωνίες– και αυτούς που
θέλουν να επικεντρωθούν σε σπουδές–δώστε προσοχή– καθώς αυτό σημαίνει επιτυχία. Οι πνευματικές και
επικοινωνιακές ικανότητες θα είναι επίσης πιο ευδιάκριτες από το συνηθισμένο.
Ο Δίας μέχρι τις 17 Μαΐου θα φέρει κίνηση, θα ενισχύσει την γονιμότητα για τις γυναίκες και η ζωή μας θα γίνεται
πιο διασκεδαστική, ανάλαφρη ενώ μετά τις 17 Μαΐου, θα φέρει περισσότερο μια τάση για δημιουργία, διασκέδαση.
Ο Ουρανός στον Ταύρο, δεν αλλάζει θέση στο ωροσκόπιο σας, και θα είναι δύσκολο να διαχειριστούμε τα παιδια,
που θα παρουσιάζουν ίσως μια πιο επαναστατική διάθεση. Φέτος όμως τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πιο
εύκολα. Θα επικεντρωθείτε στην προσωπική σας εμφάνιση, την φροντίδα του σώματος σας, μέχρι τις 24 Μαρτίου
και από τις 12 Ιουνίου έως το τέλος του χρόνου αλλα και την αύξηση κέρδους μέχρι τις 8 Μαρτίου και από τις 24
Μαρτίου έως τις 12 Ιουνίου.

Η προσοχή εστιάζεται σε πνευματικά ενδιαφέροντα και επικοινωνία· σπίτι, οικογένεια και συναισθηματική ευεξία
επίσης από 1 Ιανουαρίου έως 17 Μαΐου. Οι πλανήτες δείχνουν ότι πρέπει εκπληρώσετε πράγματα που έχουν σχέση
με το σπίτι και την οικογένεια, την προσωπική ζωή γενικότερα, μέχρι τις 17 Μαΐου και από τις 18 Ιουλίου έως το
τέλος του έτους.
Οι Αιγόκεροι θα καταλάβετε από πολύ νωρίς το 2023, ότι η χρονια του Υδάτινου λαγού θα φέρει νέες
επαγγελματικές ευκαιρίες. Το 2023 διακατέχεται από ποικίλα γεγονότα, και αυτό εξαρτάται από τις δικές σας
προσπάθειες για το αν θα αποδώσουν. Οι πλανήτες προειδοποιούν ότι θα συγκεντρωθούν σε θέματα οπου
νιώθουν καταπίεση ώστε αυτά να βοούν την λύση τους μέχρι και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων τους. Στην
αρχή του 2023, θα υπάρχει μια μονοτονία και βαριεστημάρα, που θα έχουν κανει κατάληψη στην ζωή σας. Κατά
την διάρκεια αυτής της περιόδου, συνιστούμε την συσσώρευση δυνάμεων, να φροντίσετε την υγεία σας και
εστιάστε στην αυτοβελτίωση σας. Ωστόσο, ο Απρίλιος, είναι ένας μήνας δραστήριος που στοχεύει σε θετικά
επαγγελματικά αποτελέσματα πολύ θετικά. Κατά το τέλος της Άνοιξης, η επιτυχία έρχεται σε ότι αφορά
επαγγελματικές σας δραστηριότητες, και ίσως να χρειαστεί τότε να πάρετε αποφάσεις γρήγορες, που σημαίνει ότι
αν έχετε αμφιβολίες, πρέπει να τις βάλετε στην άκρη. Θα έχετε μια πλήρη εικόνα των στόχων σας, τον τρόπο, και
τις μεθόδους που δουλεύετε και ότι αφορά τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Η
δημιουργικότητα θα είναι ένα μέσο για να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες σας θα γίνουν
αντιληπτές. Αν προσφέρετε υπηρεσίες αυτές θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα όπως και η επαγγελματική σας οξύνοια. Θα
είστε αποφασιστικοί, αλλα να είστε προσεχτικοί με αυτές τις αποφάσεις κατευθύνοντας την ενεργεια σας προς
ενδυνάμωση συνεργασιών αλλα και με τους ανωτέρους σας.
Το δεύτερο μέρος του 2023 θα είναι γεμάτο γεγονότα. Θα μάθετε πως να διανέμετε σωστά τον χρόνο σας ανάμεσα
στην επαγγελματική και προσωπική σας ζωή, πως να τις χτίζετε σωστά, αλλα και πως να παίρνατε τον χρόνο με
τον εαυτό σας. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα με τα οικονομικά σας το 2023, η κατάσταση θα είναι σταθερή, και

ακόμα οι τάσεις για ανάπτυξη θα συνεχιστούν. Όλα τα πρότζεκτ που έχετε αναλάβει θα πάνε καλα. Ισως να
υπάρχουν και οφέλη που θα είναι εύκολο να εκμεταλλευτείτε, άσχετα αν έχετε μια μεγάλη η’ μικρή επιχείρηση.
Το 2023, είναι μια ήρεμη χρονιά σχετικά με τις προσωπικές σας σχέσεις. Θα επικεντρωθείτε στην δουλειά σας, αλλά
στις σχέσεις σας θα υπάρχει έλλειψη πάθους και ρομαντισμού, βέβαια, μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις, είτε
αυτές είναι ερωτικές είτε επαγγελματικές. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να θέσετε γερά θεμέλια σε αυτές που
αξίζουν. Από τον Μάιο θα υπάρχει έντονη δραστηριότητα και ειδικά η καλοκαιρινή περίοδος θα είναι έντονη. Όσοι
έχουν οικογένεια, καλό θα ήταν να βρείτε χρόνο να ασχοληθείτε, με αγαπημένα πρόσωπα, βρείτε τρόπο να
επικοινωνείτε μαζί τους και βάλτε προτεραιότητες, για το τι είναι σημαντικο γι αυτούς. Η ειλικρίνεια επίσης θα
είναι μια εγγύηση για την επιτυχία ανάμεσα σε σας και τις σχέσεις σας με τους άλλους, να το θυμάστε αυτό.
Σημαντικό, είναι επίσης η ενίσχυση του ανοσοποιητικού σε καλα επίπεδα όπως και η διατήρηση της ενέργειας σας,
καθώς θα είστε πιο επικεντρωμένοι στους στόχους σας. Αναδιοργανωθείτε, και το 2023 θα είναι μια καλή χρονια.
Ισως να υπάρχει λίγο άγχος η πίεση, που μπορεί να προκληθεί από την διέλευση του Κρόνου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Βγαίνετε από μια χρονια που ήταν σημαντική σε οικονομικό επίπεδο. Υπήρχε μεγάλη ευημερία και μεγάλη
επέκταση αλλα με δυσκολία. Ίσως έχετε υπερδιευρυνθεί η και το αντίθετο, η επιτυχία και το χρήμα δεν
ερχόντουσαν με εύκολο τρόπο, κάτι που συμβαίνει συχνά όταν η διάθεση μας είναι εκρηκτική. Φέτος, καθώς ο
Κρόνος μετακομίζει στον οίκο των χρημάτων στις 8 Μαρτίου, είναι μια στιγμή για εξυγίανση, και να
σταθεροποιήσετε τα κέρδη του προηγούμενου έτους.
Ο Πλούτωνας βρίσκονταν στον 12ο οίκο της πνευματικότητάς σας για πολλά, πολλά χρόνια. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου η πνευματική σας ζωή έχει μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά. Αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να

συμβαίνει, αλλά ως επί το πλείστον έχει τελειώσει και θα τελειώσει πολύ σύντομα, μέχρι τώρα. Πολύ σημαντικο,
το γεγονός ότι ο Πλούτωνας θα μετακομίσει στο δικό σας ζώδιο στις 24 Μαρτίου,2023 και θα παραμείνει εκεί μέχρι
τις 12 Ιουνίου, για λίγο. Αυτή είναι μια μίνι-εικόνα για αυτά που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Η εικόνα, η
προσωπική εμφάνιση και ο αυτοπροσδιορισμός σας αρχίζουν να αλλάζουν ριζικά. Αυτό δεν θα συμβεί εν μία νυκτί,
αλλά θα είναι μια μακρά, πολυετής διαδικασία.
Ο Κρόνος αφήνει το ζώδιό σας στις 8 Μαρτίου (μετά από δυόμισι χρόνια παραμονής) αφαιρεί κάπως την
προσωπική κατήφεια και την απαισιοδοξία που νιώθατε. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την κοινωνική ζωή και
προσωπικές σχέσεις. Τα ενεργειακά σας επίπεδα επίσης θα πρέπει να βελτιωθούν, αλλά η υγεία θα εξακολουθεί να
χρειάζεται προσοχή από τις 17 Μαΐου και ύστερα. Η ζωτικότητα σας θα καθορίζεται συχνά από των άλλων.
Συναισθήματα και λέξεις θα παίξουν ρόλο, αλλα νομίζω ότι θα μπορέσετε να προστατέψετε τον εαυτό σας από
την αρνητικότητα, ενώ προσοχή θέλει στα ατυχήματα, κατά τον Μάρτιο.
Ο Ποσειδώνας φέτος, από τις 8 Μαρτίου, θα συνοδεύεται από τον πνευματικό σας πλανήτη, τον Κρόνο. Έτσι, αυτό
σημαίνει ότι η οικονομική διαίσθηση είναι αρκετά έντονη η ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την διάθεση σας. Έχετε
κάνει μεγάλη πρόοδο στην κατανόηση και την εφαρμογή των πνευματικών νόμων, αυτή η πρόοδος θα συνεχιστεί
και το 2024.
Ο Δίας θα βρίσκεται στον οίκο επικοινωνιακών και πνευματικών ενδιαφερόντων μέχρι τις 17 Μαΐου, θα
σηματοδοτήσει μια καλή περίοδο για τους μαθητές και σπουδαστές. Οι πνευματικές ικανότητες διευρύνονται και
θα πρέπει να τα πάνε καλά στις σπουδές τους, οπου θα υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Ο Δίας θα μετακομίσει στον
4ο οίκο σας στις 17 Μαΐου για τον υπόλοιπο χρόνο. Αυτό μπορεί να φέρει κίνηση και ενισχυμένη γονιμότητα για τις
γυναίκες.
Το 2023, είναι και η χρονια του λαγού, που σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής, όταν πρόκειται να ξανασκεφτείτε τις
αξίες που πιστεύετε, να πλησιάζεστε περισσότερο τους ανθρώπους που γνωρίζετε και πολύ πιο σημαντικο να

παρατηρήσετε την κατάσταση που βρίσκετε το μυαλό σας. Το ωροσκόπιο σας για το 2023, προειδοποιεί ότι θα
πρέπει να είναι έτοιμοι για την εκπλήρωση των ονείρων σας η’ τέλος πάντων ότι έχετε στο μυαλό σας. Η χρονιά θα
είναι γενικά αρκετά ευνοϊκή, και δεν είναι η ώρα για χαλάρωση. Αλλά αντίθετα, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά.
Συνήθως, δεν ευχαριστιέστε ιδιαίτερα την ζωή σας, σας είναι κάπως δύσκολο να απολαύσετε τα καθημερινά
πράγματα, καθώς οι Υδροχόοι υπόκεινται σε συχνές αμφιβολίες και αμφισβητήσεις ενώ περιμένουν σημαντικές
αλλαγές να συμβούν που βιώνουν έντονα κατά την διάρκεια μιας μεταμορφωτικής περιόδου. Το 2023 είναι μια
χρονια με έντονη κοινωνική ζωή οπου θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους άλλους, αλλα και ο κοινωνικός σας
κύκλος να αλλάξει. Δεν θα έχετε την πολυτέλεια να αποσυρθείτε στην μοναξιά σας, αντίθετα θα
κοινωνικοποιηθείτε και θα επικοινωνείτε περισσότερο, αν και αυτό το κομμάτι περιλαμβάνει ένα πολύ σημαντικο
κεφάλαιο, επαγγελματικά. Οι πρώτοι τρεις μήνες του 2023, θα πρέπει να προσέχετε την υγεία σας ενώ θα
οργανώσετε τα σχέδια σας για το μέλλον. Επιδοθείτε στα σπορ, τον διαλογισμό και υπαίθριες δραστηριότητες που
θα σας βοηθήσουν ψυχολογικά, να βελτιώσετε την διάθεση σας, που θα πυροδοτήσει την επιτυχία.
Θα έχετε τον χρόνο να πάρετε επαγγελματικές αποφάσεις για τα συμφέροντα σας και ότι καλό συμβεί το 2023 θα
είναι γιατί το θελήσατε εσείς, παρα πολύ. Για παράδειγμα, αν εργάζεστε μεσα σε έναν οργανισμό η’ εταιρία θα
αναλάβετε ένα πρότζεκτ και νέες ευθύνες που θα σας κινητοποιήσουν. Κάποιοι θα αλλάξουν ριζικά την
στρατηγική τους επαγγελματικά, εφόσον έχουν δει της δεν πήγε καλα, την προηγουμένη χρονια. Αυτοί που έχουν
δικές τους δουλειές όμως θα πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά. Οι Υδροχόοι την άνοιξη θα βιάζονται να διαλέξουν
την καλύτερη πορεία δράσης και μάλιστα οι συνθήκες θα αναπτύσσονται κατά αυτόν τον τρόπο οπου η
αυτοπεποίθηση θα αυξάνεται, οι αλλαγές που θα γίνουν είναι μέσα στις δυνατότητές τους. Τα χρήματα δεν θα
είναι κάτι το οποίο χρειάζεστε, απελπισμένα. Αντίθετα θα χρειαστείτε κεφάλαιο. Ακόμα, και η πιο αυστηρή
οικονομία θα προσφέρει σίγουρη ευημερία. Ωστόσο, κατά τα μεσα του 2023, η έντονη επιθυμία για υλική
ανεξαρτησία θα επιστρέψει και θα χρησιμεύσει ως ώθηση για ριζοσπαστική δράση.

Το 2023, θα αρχίσετε να συμπεριφέρεστε πιο ανοιχτά και να εκφράζετε τα συναισθήματά σας πιο καθαρά.
Οποιαδήποτε κατάσταση θα αρχίσει να σας φαίνεται ξεκάθαρη και απλή. Γενικά, θα προσελκύσετε άλλους
ανθρώπους που είναι κοντά με προϋπόθεση, το πνευματικό σας υπόβαθρο, καθώς θα είναι εύκολο να βρείτε την
αδελφή ψυχή, επιπλέον, η αν είστε παντρεμένοι , ο γάμος σας θα ενισχυθεί περισσότερο. Υπάρχει μόνο ένα,
αλλά... ότι το 2023 δεν θα βασιστούμε μόνο στα λόγια, οι πράξεις θα γίνουν, και ο κύριος καθοριστικός
παράγοντας θα είναι η αυθεντικότητα των προθέσεων.

ΙΧΘΕΙΣ
Πολλές αλλαγές συμβαίνουν φέτος, Ιχθύες, καθώς οι μεγάλοι και σημαντικοί πλανήτες αλλάζουν θέσεις. Η κοσμική
σκακιέρα αναδιατάσσεται και παίζετε ένα νέο παιχνίδι. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η μεγάλη μετακίνηση του
Κρόνου από τον Υδροχόο στους Ιχθείς, το δικό σας ζώδιο, όπου θα μείνει για τα επόμενα δυόμισι χρόνια, που όπως
θα δείτε, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου. Αυτό θα επηρεάσει γενικά την υγεία και τα ενεργειακά σας επίπεδα.
Από θέμα υγείας ο οργανισμός είναι πιθανόν να μην ανταποκρίνεται σωστά φέτος, οπότε θα πρέπει να
ξεκουράζεστε και να χαλαρώνετε περισσότερο. Ένα σημαντικο κεφάλαιο είναι η ιδια σας η ψυχολογία.
Η μετακίνηση του Κρόνου στο ζώδιό σας έχει και άλλες επιπτώσεις. Σηματοδοτεί μια πιο σοβαρή στάση απέναντι
στη ζωή. Αναγκάζεσαι να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες. Πολλοί από εσάς θα αισθάνεστε μεγαλύτεροι από τα
χρόνια σας - ακόμη και οι νέοι Ιχθύες θα σκέφτονται τα γηρατειά. Μπορεί να προκαλέσει απαισιοδοξία – μια τάση
για κατάθλιψη. Όλα φαίνονται μαύρα (παρόλο που μπορεί να μην συμβαίνει στην πραγματικότητα). Και ενώ αυτή
η διέλευση είναι εξαιρετική για τη διαχείριση των πραγμάτων, δεν είναι τόσο ιδανική, θα λέγαμε, για θέματα
σχέσεων και ερωτικά.
Παρά όλα αυτά, θα μπορούσε να είναι μια πολύ ευημερούσα χρονιά. Ο Δίας θα κινηθεί μέσα από το σπίτι των
χρημάτων σας μέχρι τις 17 Μαΐου, διευρύνοντας τα κέρδη και τους οικονομικούς ορίζοντες. Στις 17 Μαΐου ο Δίας

μετακομίζει στον οίκο πνευματικών ενδιαφερόντων και επικοινωνίας για το υπόλοιπο του 2023. Οι ψυχικές
ικανότητες ενισχύονται πολύ και οι φοιτητές θα τα πάνε καλά στις σπουδές τους. Θα είναι μια καλή στιγμή για να
παρακολουθήσετε μαθήματα σε θέματα που σας ενδιαφέρουν και σε ορισμένες περιπτώσεις, να διδάξετε, αν αυτό
σας ενδιαφέρει. Ο Πλούτωνας, από την άλλη, κυβερνήτης του 9ου οίκου σας, ο θρησκευτικός σας πλανήτης, θα
αλλάξει και αυτός ζώδιο. Αυτή θα είναι μια διετής διαδικασία, βέβαια, διότι ως γνωστόν, αυτοί οι πλανήτες
ταξιδεύουν αργά στο σύμπαν. Από φέτος και το 2023 και του χρόνου θα αιωρείται ανάμεσα στον Αιγόκερω και τον
Υδροχόο. Η καθοριστική αλλαγή του Πλουτωνα θα είναι από την αυγή του 2024.
Το 2025 θα εισέλθει στον Υδροχόο οπου και θα παραμείνει εκεί μέχρι το 2044 οπου θα ξεκινήσει η ανανέωση
ολόκληρης της πνευματικής σας ζωής και στάσης. Η Αφροδίτη θα περάσει ένα ασυνήθιστο χρονικό διάστημα πάνω από τέσσερις μήνες - στο ζώδιο του Λέοντα, από το καλοκαιρι έως το Φθινόπωρο. Έτσι, θα επικεντρωθείτε
σε θέματα αν όχι υγείας, γενικής ευεξίας.
Πιστεύω, όμως ότι ο Κρονος στους Ιχθείς είναι μια καλή θέση οπου θα μπορέσετε να πετύχετε πολλά, ειδικά, αν
υπάρχει το στοιχείο της γης και του νερού στον προσωπικό σας χάρτη. Το 2023 θα συνδεθεί με την οικονομική και
επαγγελματική επιτυχία. Η κυρίως αποστολή σας θα είναι να ξεφορτωθείτε, αυτό που λέγετε, αναβολή, και να
προχωρήσετε με την εκτέλεση διαφόρων έργων και σχεδίων η’ ότι άλλο έχετε βάλει στόχο, αν έχετε κανει την
προεργασία κυρίως, από νωρίς. Πάντα το θέμα όμως είναι η αναβλητικότητα της στιγμής. Οι Ιχθείς μπορεί να είναι
ευαίσθητοι και συναισθηματικοί, αλλα όμως ανταποκρίνονται και έχουν πολύ καλή διαίσθηση. Χαρακτηρίζονται
από ντροπαλότητα και ίσως να υπάρξουν προβλήματα αυτό-πειθαρχίας. Πολλοί από σας, θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν το γεγονός, ότι η τροχιά των πραγμάτων θα αλλάξει μεσα σε αυτά τα 2μησι χρονια.
Γενικά, θα μπορεί να υπάρχει επιτυχία; Ναι, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Οι Ιχθείς θα νοιώσετε γεμάτοι ενέργεια και
δύναμη περισσότερο την άνοιξη. Η πιο παραγωγική περίοδος θα είναι από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο, και
κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου θα μπορέσετε να επιλύσετε θέματα αυτοπεποίθησης, κόμπλεξ, καθότι
αυτό που λέγεται αυτοπεποίθηση είναι σημαντικός παράγοντας όπως και γενικά όλη η ψυχολογία του ανθρώπου.

Φυσικά, θα πρέπει να αναβαθμίσετε τις γνώσεις σας και τον εσωτερικό σας εαυτό. Θα υπάρχει άγχος στις
προσωπικές σχέσεις, με αυτούς που συνδέεστε ερωτικά, είτε είστε παντρεμένοι, είτε με το συγγενικό περιβάλλον.
Το να υπάρχει σαφήνεια στις σχέσεις μας με τους άλλους θα είναι μια δύσκολη διαδικασία και θέλει προσπάθεια.
Αλλα και τα επαγγελματικά θα υποβληθούν σε μια τέτοιου είδους ενέργεια, ολόκληρή την χρονιά, που θα
αναδυθεί το 2023. Χρησιμοποιήστε και φρεσκάρετε τις ικανότητες και τα ταλέντα σας για να πετύχετε αυτό που
θέλετε. Θα πρέπει επίσης να είστε προσεχτικοί με τις λεπτομέρειες, για καλύτερη ποιότητα. Η αποφασιστικότητα
και η ικανότητα να προσδιορίζετε καταστάσεις θα είναι εκτός ισορροπίας, κάποιες φορές. Αυτά όμως μπορεί να
μην είναι ορατά από σας η απόλυτα ξεκάθαρα, να γίνονται ασυνείδητα, αλλα θα τα εντοπίσουν συνάδελφοι,
ανώτεροι που θα εποφθαλμιούν την θέση σας, την εύνοια σας τέλος πάντων, η ότι έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής.
Επιπλήξεις και άλλου είδους παρατηρήσεις είναι πιθανόν να συμβαίνουν, όπως και οι εντάσεις, καθώς θα υπάρχει
ανταγωνισμός και θα θέλουν και οι Αλλοι να πάνε καλύτερα.
Ένα άλλο σημαντικο κομμάτι, είναι ότι θα πρέπει να είστε επιπλέον προσεχτικοί με τα χρήματα, να διατηρηθούν
οι ισορροπίες ανάμεσα στα έξοδα και τα έσοδα, χωρίς να απελπιστείτε. Πρέπει να είστε προσεχτικοί και να
οργανώσετε έξοδα και έσοδα, ίσως να γίνετε κάπως αναλυτικοί σχετικά με τα όποια λάθη. Λίγοι μόνο από σας θα
κατανοήσουν τα λάθη αυτά και θα μπορούν να τα διορθώσουν. Οσο θα είναι νωρίς, μεσα στο 2023 πιστεύω ότι θα
υπάρχει η ευκαιρία να αλλάξετε στρατηγική και να δράσετε διαφορετικά. Το 2023 θα είναι πραγματικά μια
μεταβατική χρονιά. Θα έχετε την ευκαιρία να κατανοήσετε τι εχει συμβεί πριν και πως μπορείτε να οργανώσετε
τους στόχους σας τώρα, μετατρέποντας αυτή την Κρονια περίοδο, σε μια παραγωγική φάση. Θα είναι πολύ
σημαντικο να ξέρετε τι πραγματικά θέλετε, χωρίς να υποτροπιάζετε.
Κατα τα αλλα το 2023 θα είναι πιο αποτελεσματική χρονιά σε κοινωνικό επίπεδο, χωρίς υπερβολές. Βαλτέ ένα
δίχτυ προστασίας, ίσως πρέπει να γίνετε λιγάκι κυνικοί, να εγκαταλείψετε τις αδικαιολόγητες ενοχές. Μην
εγκαταλείψετε τον εαυτό σας, προσέξτε τον και φροντίστε τον, υιοθετώντας μία καλύτερη διατροφή, ότι είναι
αυτό που πραγματικά χρειάζεστε, ένα καλύτερο lifestyle, από θέμα ποιότητας. Παραιτηθείτε από κακές συνήθειες,

που δεν είναι εύκολο. Καλύτερες μεθόδους θεραπείας, εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας. Είναι σημαντικό να
κατευθύνετε την ενεργεια σας σε συγκεκριμένα κανάλια αντί να την δια σκορπάτε χωρίς νόημα. Ένα είδος
ψυχοθεραπείας για να επαναφέρετε την πνευματική σας ειρήνη; Ασκήσεις για διαύγεια του μυαλού; που θα σας
βοηθήσει να ελέγχετε τα συναισθήματα σας για να αποφεύγετε τις αντιπαραγωγικές εμπειρίες. Θα μπορέσετε να
ταξιδέψετε ασφαλής για τους 3 πρώτους μήνες του 2023.

Ευχές για μια Όμορφη & Δημιουργική Χρονιά, με Υγεία!

