Horoskoop
Jäär - (21. märts - 20. aprill) Sõnn - (21. aprill - 20. mai)
Kaksikud - (21. mai - 21. juuni) Vähk - (22. juuni - 22.
juuli) Lõvi - (23. juuli - 22. august) Neitsi - (23. august - 22.
september) Kaalud - (23. september - 23. oktoober)
Skorpion - (24. oktoober - 22. november) Ambur - (23.
november - 21. detsember) Kaljukits - (22. detsember - 20.
jaanuar) Veevalaja - (21. jaanuar - 18. veebruar)
Kalad - (19. veebruar - 20. märts)
Jäär (21. märts - 20. aprill)

Võivad tekkida edasilükkamatud kodused kohustused ning probleemid vanemate või
sugulastega. Püüdke tegutseda suure tähelepanu ja põhjalikkusega.
Sõnn (21. aprill - 20. mai)
Teid hakkavad nüüd huvitama inimestevaheliste suhete parandamine ning enda roll
oma tutvusringkonnas. Tunnete soovi kellegagi rääkida ka sügavamatel teemadel.
Kaksikud (21. mai - 21. juuni)
Nüüd paraneb teie meeleolu tunduvalt ning saate jutuotsa peale mõne oma vana
tuttavaga, kellega vanu aegu meenutada. Hea aeg külaliste vastuvõtmiseks.
Vähk (22. juuni - 22. juuli)
Täna peaksite püüdma vältida läbimõtlematuid sõnavõtte. Kõike teie poolt öeldut
võidakse peagi hakata teile nina alla hõõruma. Olge tähelepanelik rahaasjades.
Lõvi (23. juuli - 22. august)
Iga mõistlik pingutus toob teile täna märkimisväärset edu. Püüdke vältida liigset
domineerimist ja pealetükkivust. Arvestage kaaslaste soovidega.
Neitsi (23. august - 22. september)
Olete täna avatud ja rõõmsameelne. Naudite head seltskonda ning põnevaid
ettevõtmisi. Hea päev reisile minemiseks ja mingi uue asja õppimiseks.
Kaalud (23. september - 23. oktoober)
Olete täna kergemini ärrituv, kui tavaliselt. Teile avaldavad mõju asjad, millest võiksite
külma rahuga absoluutselt mitte välja teha. Keskenduge rohkem endale!
Skorpion (24. oktoober - 22. november)
Praegu on otsingute ja kahtluste aeg, mil püüate ennast vaimselt täiustada ning otsite
tõde. Püüdke kuulata südame häält ja jääda mõistlikuks.
Ambur (23. november - 21. detsember)
Tänu teie kõrgendatud teähelepanelikkusele võivad täna nii mõnedki siiani salajaseks
jäänud asjad päevavalgele tulla. Suudate eristada olulisi detaile.
Kaljukits (22. detsember - 20. jaanuar)
Täna on soodustatud kõikvõimalik intellektuaalne tegevus. Otsige suhteid, mis teid
tõeliselt edasi viivad ja hingele rahu pakuvad. Tõstke elukvaliteeti.
Veevalaja (21. jaanuar - 18. veebruar)
Lasete ennast täna juhtida sentimentaalsetel meeleoludel. Võimalik, et viite kellegi
oma tuttavatest täielikku hämmeldusse. Vältige pealetükkivust.
Kalad (19. veebruar - 20. märts)
Teile on omased huumoritunne ja hurmavus. See soodustab tööd, mis on seotud
koostöö ja inimeste teenindamisega. Hea päev uute suhete loomiseks.

