
Kohtaat vastustusta, jos olet liian avoin
suunnitelmiesi suhteen. Kun olet tyyty-
väinen siihen mitä sinulla on tarjota,
niin saat myös muilta apua. Ongelmia
on luvassa, jos ryhdyt syvällisiin keskus-
teluihin elämästä ja henkilökohtaisista
uskomuksista.

Matkustele, ota osaa, ja ennen kaikkea
pidä hauskaa. Älä anna kenenkään
painostaa sinua ottamaan muiden 
velvollisuuksia harteillesi. Välttele 
juoruilua, joka saattaa satuttaa jotakuta.
Vaali tärkeimpiä ihmissuhteitasi.

Muista mitä on tapahtunut menneisyy-
dessä, niin vältyt tekemästä samat 
virheet uudelleen. Vältä kiistoja huomioi-
malla mitä muut tekevät ja tarjoamalla
kannustavia ehdotuksia. Nyt ei kannata
uskoa jonkun nyyhkytarinaa tai joudut
hankalaan tilanteeseen.

Tähdissä on menestystä erään henkilön
kautta, jota syvästi arvostat. Mieti asioita
joiden tekemisestä nautit eniten, niin 
keksit keinon saada lisätienestejä.
Älä tunne itseäsi pakotetuksi tekemään
päätöstä, jos et ole siihen valmis.

NEITSYT (22.8. – 22.9.)

VAAKA (23.9. – 22.10.)

Hoida keskeneräiset kotihommat pois 
alta niin vältyt valituksilta. Toimi itsenäi-
sesti, niin saat enemmän aikaiseksi 
ilman häiriöitä. Älä anna itsepäisyyden
pilata iloasi, vaan yritä tulla toimeen 
muiden kanssa, niin et jää yksin tai
joudu tilanteeseen, jossa kukaan ei voita

SKORPIONI (23.10. – 21.11.)

Keskity siihen minkä tiedät ja osaat tehdä
parhaiten. Kerro mielipiteesi ja pyydä 
asioita mitä haluat. Vältä ajautumasta 
riitoihin sellaisen henkilön kanssa, jolla on 
kyky vaikuttaa tulevaisuuteesi.

JOUSIMIES (22.11. – 21.12.)

Käytä mielikuvitustasi ja sisäistä näkemys-
täsi, niin löydät tuottoisan kanavan taidoil-
lesi. Ole pikemminkin esikuvana sen sijaan,
että sinusta tehtäisiin esimerkki. Saatat 
haluta olla avuksi muille, mutta älä anna
käyttää itseäsi hyväksi.

KAURIS (22.12. – 20.1.)

Ryhdy toimeen ja pidä lupauksesi niin 
ystävällisyytesi ja anteliaisuutesi palkitaan
poikkeuksellisella tavalla. Asenteesi ja 
maailmankatsomuksesi on muutoksessa,
kuten myös elämäntyylisi. Pidä huolta 
rahoistasi ja omaisuudestasi - huolimatto-
muus tai hyväuskoisuus voi koitua kalliiksi.

VESIMIES (21.1. – 19.2.)

Hämmennyt toisten tekemisistä, mutta
älä anna tapahtumien vaarantaa ystävyys-
tai kumppanuussuhdetta. Kohtaat vastus-
tusta, jos et ole täysin valmistautunut. Älä 
anna jonkun liukaskielisen huijata itseäsi,
äläkä myöskään alistu henkiseen 
kiristykseen.

KALAT (20.2. – 20.3.)

Laita vähän intohimoa hommiin joihin 
ryhdyt ja käytä mielikuvitustasi, niin 
muutkin huomaavat. Älä anna jonkun 
toisen kateuden tai vihan hidastaa 
menoasi. Anteliaisuutesi ja avuliaisuutesi
huomataan, mutta älä tunne itseäsi pako-
tetuksi käyttämään omia rahojasi toisten
eteen.

OINAS (21.3. – 20.4.)
Yhteistyö sellaisten ihmisten kanssa,
joilla on samat intressit kuin sinulla 
on avain menestykseen. Nyt on hyvä 
aika myös satsata aktiviteetteihin, joihin
sinulla on sekä fyysiset että henkiset 
valmiudet. Joku menneisyydestäsi ei
hyväksy tapaasi ajatella tai suuntaasi 
edetä.

HÄRKÄ (21.4. - 20.5.)

KAKSONEN (21.5. – 21.6.)

RAPU (22.6. – 21.7.)

LEIJONA (22.7. – 21.8.)

Sydämesi on paikoillaan, mutta älä anna
kenenkään esittää vaatimuksia tai 
käyttää ystävällisyyttäsi hyväkseen. 
Työtoverien kanssa kehkeytyy ongelmia,
jos et tee omaa osaasi. Pidä huolta 
lemmikkien tarpeista kuten myös omasta
fyysisestä hyvinvoinnistasi.


