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Üzleti téren egy kedvező lehetőség bukkan-
hat fel. A héten azt is pontosan látja, ki vagy 
mi mellett kell, illetve érdemes kitartania. Merjen őszintén 
beszélni az érzelmeiről, ez most közelebb viheti valakihez! 

Új alapokról indulva vághat neki a következő 
időszaknak. Egy családi vagy ingatlanügyben 
kedvező változás várható. Egy új állással kapcsolatban vi-
szont legyen óvatos, ha úgy érzi, túl szép, hogy igaz legyen! 

Kedvező periódus kezdődik. Lesz mit a tejbe 
aprítania. Hivatásában valami feledteti az ed-
digi nehézségeket – ha változtatni kíván, most tegye! Jól kép-
viselheti az érdekeit, a szerelemben egyenesen mázlista lesz.

Egy titok kivételezett személlyé avatja a mun-
kahelyén. Biztosítási és ingatlanügyben rendbe 
hozhatja egy korábbi bakiját. Emberi kapcsolataiban is tisz-
tázhat egy félreértést, kiengesztelve végre a barátját. 

Családi életében sorsfordító eseményre számít-
hat, egyedülállóként pedig egy véletlen találko-
zásból komoly kapcsolat alakulhat ki. Most kifoghatja az 
aranyhalat: kivételesen a pénz is vonzódik majd önhöz!

Ismerősei egy olyan helyzet miatt irigyelhetik, 
amivel kapcsolatban ön csak nehezen, sok-sok 
kínlódás után képes dönteni. Hallgasson a megérzéseire, és ha 
kell, kivételesen merjen kockáztatni!

A sors elégtételt ad, bizonyítva, hogy a jó végül 
elnyeri jutalmát. Munkahelyén pozitív fejlemény 
várható – szerelmi téren pedig szenvedély. Akinek ilyen tá-
mogatói vannak, mint önnek, nem lehet gondja a jövőre!

A nagy egymásratalálás időszaka a mostani,  
az illetőért bármire képes lesz. Vállalkozásában 
minden jól alakul. A csillagok egy kihagyhatatlan lehetősé-
get jeleznek külfölddel vagy vásárlással kapcsolatban.

A meglepetések hete ez! Nemcsak szerelme 
lepheti meg valamivel, de a sors is kényezteti, 
anyagi és munkahelyi sikerek formájában. Egy külfölddel 
kapcsolatos ügyben szerencsés fordulatra számíthat.

Isteni ötlete támadhat, és a megvalósításhoz  
is megkapja a segítséget. Munkahelyén learat-
hatja a babérokat, magánéletében hasznos kapcsolatokat 
építhet ki. Egy utazás nem várt eredményt hozhat!

Nyugalomra számíthat. Többször elfoghatja  
a nosztalgikus hangulat, de nem kell minden 
áldozatra késznek lennie a szeretteiért! Ha így folytatja, 
jövőre lesz mit bevallania az adóhivatalnak...

MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

BIKA 04. 22. – 05. 21. SKORPIÓ 10. 23. – 11. 22.

IKREK 05. 22. – 06. 21. NYILAS 11. 23. – 12. 21.

RÁK 06. 22. – 07. 22. BAK 12. 22. – 01. 20. 

OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22. VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 18.

SZŰZ 08. 23. – 09. 22. HALAK 02. 19. – 03. 20.

Horoszkóp AUGUSZTUS 21–27.

 

KOS 03. 21. – 04. 21.

Végre megint tele lesz hittel, életkedvvel. Nem 
csoda: sorsa kedvező fordulatot vesz, elégtételt 
kap a sérelmeiért. Utazásra, otthoni pihenésre egyaránt al-
kalmas a hét, és nem ártana betérnie a lottózóba sem...

Szakértőnk:
IPACS ANDREA 
asztrológus

Az astronet.hu heti tanácsa

A héten a Vénusz jegyet vált, belép  
a Szűzbe. A jegy szülötte folyton ag-

godalmaskodik, és igen erős kritikai haj-
lammal bír. A most következő hetekben 
fontos, hogy megtanuljunk helyesen kom-
munikálni, így elkerülhetjük a zsörtölődést 
és vitákat. Pozitív hozadéka ennek az idő-

szaknak az őszinteség 
és az, hogy saját ma-
gunktól is többet vá-
runk, így lehetőségünk 
nyílik a fejlődésre!
Az astronet.hu oldalon további érdekes 
cikkeket talál az aktuális bolygóállásokról.
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BALZSAMOS HOLD 
Pihenjen, regenerálódjon, 
töltődjön fel testi-lelki szin-
ten energiával. Zárjon be 

minden ajtót, csak a szívét hagyja nyit-
va! Lassan kezdjen el gondolkozni az új 
ciklus új céljain.

A szerelmi szenvedély mérséklő-
dik, a szeretet, az összetartozás ér-

zése növekszik.
Készítsen új terveket a következő 
időszakra.

Kérdezze 
a Holdat!
Folyton változik a Föld felé mutatott képe: növek-
szik, kiteljesedik, majd fogyni kezd. Az asztrológu-
sok szerint minden egyes holdfázisában más élet-
területre van jó hatással égi kísérőnk.

ÚJHOLD
Ez az újjászületés ideje. 
Most ne elemezgessen, 
cselekedjen inkább ösztö-

nösen. Hallgasson a megérzéseire, le-
gyen szenvedélyes, és kreativitása életre 
kel. Felejtse el a tegnapot és a holnapot, 
csak a pillanatnak éljen!  Minden, amibe 
ilyenkor kezd bele, sikerrel kecsegtet.

A flörtnek, a könnyed románcok-
nak, az ismerkedésnek kedvez ez 

az időszak.
Ideális ez a holdállás hosszú távú 
tervek készítésére.

PÚPOS HOLD
Vizsgálja meg az eddig elért 
eredményeket, értékelje a 
helyzetet. A jövő bizonyára 

fényesnek tűnik. Az élet tele van szépség-
gel, és ezt most ön értékeli, örömteli idő-
szak ez. Már sok mindent elért, ha kitart, 
munkája gyümölcsöző lesz!

Remek időszak romantikus prog-
ramok szervezéséhez!
Pénzügyileg gyümölcsöző napok, 
jól be tudja osztani a rendelkezé-

sére álló összeget.

A Hold 28 nap alatt járja be égi út-
ját. Fázisai jelentős hatással van-
nak ránk, elég az ár-apály jelen-

ségre vagy éppen a női ciklusra gondolni. 
A legtöbb asztali naptár megmutatja, hogy 
épp melyik arcát mutatja felénk – ajánlott 
ehhez igazítania tevékenységeit. Lássuk, 
mikor mivel érdemes foglalkoznia, mikor 
miben lehet sikeres!

ELSŐ SARLÓ
Nagyon lelkesen vetheti 
bele magát a munkába,  
de még nem elég maga-

biztos. Az akadályokat most kell leküz-
denie, kezdeményezzen új dolgokat! Ne 
foglalkozzon semmilyen elnyomással, 
aggodalommal vagy félelemmel, en-
gedje vízre a hajóját!  

Az új kapcsolatok nagyon remény-
telien alakulnak.
Legyen bátor, némi kockázatot is 
vállalhat az üzleti életben.

ELSŐ NEGYED
Ez az időszak optimizmust 
és kitartást hoz, ekkor még 
változtathat a tervein, ha 

mégsem bizonyulnak megfelelőnek. 
Még csak kisebb jutalmakat érhet a ki-
tartása. Vitalitása és ereje elég a menet 
közben adódó akadályok leküzdéséhez. 

Adjon esélyt az új kapcsolatnak! 
Törekedjen rá, hogy harmóniát te-

remtsen a munka és a magánélet között,  
és elegendő időt töltsön a párjával is.

Alakulóban van a befektetése, min-
den oka megvan a bizakodásra.

TELIHOLD
Ez a maximális megvilágí-
tottság ideje, ön most ab-
szolút tudatában lehet a si-

kereinek! Teljesítménye csúcspontján 
van, az ebben a ciklusban megkezdett 
dolgok a végükhöz érnek.

A mély érzelmek sok boldogságot, 
de sok konfliktust is okozhatnak.
A munkának beérik a gyümölcse, 
tervei pénzt hoznak a konyhára.

ELHINTŐ HOLD
Az elengedés ideje, ezen 
holdciklusban már nem  
érdemes új terveket készí-

teni. Engedje el azt, ami nem sikerült,  
keresse a nyugalmat, a békét. Amiért 
megküzdött, amit elért, azt ossza meg  
a szeretteivel.

A meghitt együttlétnek, az intimitás 
megélésnek kedvez ez a holdfázis.
Valószínűleg már elérte céljait, 
adakozzék másoknak is!

UTOLSÓ NEGYED 
A letisztulás ideje, a külvi-
lág helyett érdemes befelé 
koncentrálnia. Az emberi 

kapcsolataira helyezze a hangsúlyt, ne  
a tényleges aktivitásra. 

Az ismerkedés nehezen megy, hi-
szen ne feledje, a bizalmat ki kell 

érdemelni! A meglévő kapcsolatokban 
harmónia uralkodik.

Ne vállaljon semmilyen kockáza-
tot az üzleti életben!


