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Lássuk, mit ígérnek a csillagok 
a következő hónapokra a pár-
kapcsolat területén!
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A Mars júniusban az érzékeny Rák 
jegyben tartózkodik, a Vénusz 
pedig a hónap közepén be-

lép az Ikrekbe: előbbi felerősíti  
a romantikus hajlamot, utóbbi 
pedig abban lesz a segítségére, 
hogy könnyedén ismerkedjen! 
Július végén aztán a Vénusz  
átlép az Oroszlánba: ez  
a nagy szenvedélyek 
ideje. Hogyan hat 
mindez a csillagje-
gyére? Ipacs And-
rea asztrológus 
előrejelzéséből 
megtudhatja!

Nagy nyári 
szerelmi 
horoszkóp

Lapozzon! �� 

IKREK
Sorsfordító találkozás

Júniusban az Ikrekbe lépő Vé-
nusz biztosítaná a szerelmet, az 

ön változatosságra és új ingerekre 
irányuló igénye azonban megakadá-

lyozhatja a tartós kapcsolatot. Rengeteg hódolója 
akad, de érdeklődése annyira rapszodikus, hogy  
a legtöbb kapcsolatot már rövid idő után terhes-
nek érzi. Júliusban akár házassági ajánlatot is kap-
hat, de nemet fog mondani, mert az illető elég ké- 
tes ember hírében áll. Lesz még rajta kívül is pár 
önjelölt lovag, de az igazi valószínűleg nincs köz- 
tük. Nyár végén aztán a Jupiter trigont alkot a Vé-
nusszal: ez egy sorsfordító találkozást jelez, az ille- 
tőt mintha egyenesen önnek teremtették volna! 

BIKA
Szenvedélyes vonzalom
Júniusban 
beköszönt-
het egy ro-
mantikus 
szerelem! Az  
illető nagyon megbízható, ho-
roszkópjának földies energiái 
összeillőségüket mutatja. Júli-
usban a szerelmi örömbe egy 
kis üröm vegyülhet: a bolygó-
állások szerint felbukkan egy 
régi szerelme. Nagy a kísértés, 
de nem kellene visszafogad-
nia az illetőt, mert idővel be- 
bizonyosodhat, hogy a múlt-
beli sérelmek sajnos nem tűn-
tek el nyomtalanul… Július 
utolsó napjaiban az ön szüle-
tési jegyét uraló Vénusz belép 
az Oroszlánba: innentől díva-
ként hódít! Örül a pozitív visz-
szajelzéseknek, ám a párja 
meglehetősen féltékeny le- 
het. Ön izgalmakra vágyik,  
ő pedig nem tud lépést tarta- 
ni az igényeivel. Néhány nap 
múlva aztán minden vissza-
zökken a régi kerékvágásba,  
és újra galambok módjára  
turbékolnak.

KOS
Izgalmas fejlemények
A Mars a nyár első hónapjában felerősíti szexu-
ális késztetéseit. Nagyon fontos, hogy elegendő 
visszajelzést kapjon partnerétől, különben könnyen 
házon kívül kereshet vigaszt. Ha egyedülálló, júniusban esélye nyí- 
lik egy romantikus kapcsolatra, ám július elején válságba kerülhet, 
akár meg is szakadhat a friss románc, elsősorban kommunikációs 
problémák miatt. Nem sokat búslakodik majd, azonnal beleveti 
magát a társasági életbe, de hódításai tiszavirág életű flörtök lesz-
nek csupán. A nyár közepén a Nap, majd a Vénusz is belép horosz-
kópja szerelemi életéért felelős területére: ez az izgalmas, szenve- 
délyes időszak egy nagy vonzerővel rendelkező személy megjele- 

nését hozza, akivel rögtön 
egymásba habarodnak. 

Augusztusban a Jupiter 
a kapcsolat stabilizáló-
dását jelzi.

RÁK
A korkülönbség nem akadály
Nem kell sokat várnia a szerelemre, június végén találkozhat valakivel, 
aki megdobogtatja a szívét! Az illető gazdag képzelőerővel, mély érzé-
sekkel és művészi ambíciókkal rendelkezik, ez nagyon imponál önnek. Az 
azonban nehézséget okozhat, hogy az élet gyakorlati kérdéseivel egyedül kell megbir-
kóznia. Vajon így is „megéri” a kapcsolat? Ha nem, akkor sem marad pártában sokáig, 
mert júliusban a Szaturnusz, az elköteleződés bolygója az ön horoszkópjának VII. házán 
halad át: akár házassági ajánlatot is kaphat egy idősebb személytől. Higgye el, a korkü-
lönbség nem akadálya a szerelemnek! Augusztusra már azt jelzik a csillagok, hogy vége  
a vívódásnak, és ön is képes felvállalni a kapcsolatot.
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KOS 03. 21. – 04. 21.
Zavaros és kaotikus lehet  
a helyzet. Próbálja reáli- 
san megítélni, ne hagy- 
ja magát kibillenteni az 
egyensúlyából! Térjen ki minden feles-
leges kockázat elől, és ügyeljen rá, ne-
hogy túlterhelje magát. 

MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.
Nagy kedvvel teszi a dolgát. 
Fontos, hogy behozza a le- 
maradásait, mielőtt valaki  
az orra alá dörgölné azokat! 
Szerelmi téren a mennyekben érzi magát: 
ideális napok következnek egy kapcsolat 
megalapozásához.

BIKA 04. 22. – 05. 21.
Kitartása, megbízhatósá- 
ga elnyeri jutalmát, akár 
jutalmat is kaphat. Igaz, 
a pénznek nem lesz ideje 
megmelegedni sem, rögtön adódik va-
lami kiadás. Ne aggódjon, a pénzügyi 
egyensúly ettől még nem borul fel!

SKORPIÓ 10. 23. – 11. 22.
Szakmailag jól veszi az akadá-
lyokat, de érzelmi téren csa- 
lódás érheti. Családjában vi- 
ták adódhatnak, de rátermett-
ségének hála túljutnak a bonyodalmakon. 
Értékeit biztonságban tudhatja, ha ügye-
sen tárgyal.

IKREK 05. 22. – 06. 21.
Ne zárkózzon el a kihívá-
sok elől, de a bizonyta- 
lan kimenetelűeket in- 
kább engedje el. Ügyei 
közül válassza ki a legfontosabbat, és ar-
ra összpontosítson. Társuljon egy Biká-
val, anyagilag is megtalálja a számítását!

RÁK 06. 22. – 07. 22.
Most szinte maguktól 
mennek a dolgai, a kör-
nyezete viszont nem olyan 
segítőkész, mint korábban. Fizikailag 
továbbra is irigylésre méltó formában 
van. Érdekes ismeretséget köthet, mely 
igen tartósnak ígérkezik.

BAK 12. 22. – 01. 20.
Kedvező szakmai fordulat 
a láthatáron, aminek az elő- 
jelei már hónapok óta érzékel-
hetőek – éljen a kínálkozó lehetőséggel! 
És ez még nem minden: most a másik 
nem tagjainak körében is komoly sike- 
re lehet...

OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22.
Elvárja párjától, hogy ké-
nyeztesse. És ön mit tesz 
azért, hogy ő is elégedett 
lehessen a kapcsolatukkal? 
Semmit, csak hagyja magát szeretni? 
Ez bizony kevés... Tegyen meg min-
dent, hogy újra meghódítsa!

VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 18.
Párjával vitákra számíthat,  
ám az utolsó pillanatban  
sikerül kimásznia a csává- 
ból. Kedvező szakmai fordu- 
lat várható – számított rá, tavaly már ka-
pott ajánlatokat. Venne pár divatos ruha-
darabot? Ne tétovázzon!

SZŰZ 08. 23. – 09. 22.
Párválasztásában a va- 
gyoni, társadalmi státusz 
is szerepet játszik. Lehet, 
hogy ez a kapcsolata is ilyen, mégis 
olajozottan működik. Régi barátságai 
elmélyülnek, az újabbak tartóssá vál-
nak. Kezdje el tervezni a nyaralást!

HALAK 02. 19. – 03. 20.
Hatodik érzéke révén dönté- 
seiben megtalálja az arany  
középutat. Munkája kielégí- 
tő, bár nem igazán kifizetődő – és egye-
lőre sajnos nem változik anyagi helyzete. 
A hét elején azonban kifejezetten kelle-
mes meglepetés érheti!

Horoszkóp JÚNIUS 12–18.

NYILAS 11. 23. – 12. 21.
Az új ismeretségek és a régi 
szövetségek megszilárdítá- 
sának hete ez a mostani. Ér-
zelmei elmélyülnek, hite meg-
erősödik, új távlatok nyílhatnak meg ön 
előtt. Egy jól hangzó ígéretre azért még 
ne vegyen mérget!
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VÍZÖNTŐ
Készen áll egy kapcsolatra?
Június végén egy olyan személlyel hozza össze  
a sors, akinek az értékrendje azonos az önével. Szen-
vedélyes kapcsolat bontakozhat ki önök között. Július 
elején azonban az Uránusz és a Mars kedvezőtlen fényszöge kenyér-
törést jelez: mivel ön mindig előnyben részesíti az ismeretlent, szíve-
sen adna esélyt egy új szerelemnek... Nem tudni, hogy leteszi-e a vok-
sát valaki mellett, de az biztos, hogy több, izgalmas viszonyban is ré-
sze lehet  a hónap végéig. A sok huzavona után a nyár végére beérik 
valamelyik próbálkozás, és addigra ön is készen áll egy kapcsolatra.

HALAK
Akit önnek teremtettek!
Június második felére egy nagy szerelem lehetősé-
gét jelzik a bolygóállások. Az illető nagyon megbíz-
ható, állhatatos és kitartó, romantikus leveleket írogat-
hat, tehát igazán önnek való! Azonnal egy hullámhosszra kerülnek, 
éjszakába nyúló beszélgetések, meghitt pillanatok jellemzik a kap-
csolatot. Júliusban azonban sajnos feszültséget mutatnak a bolygók. 
Fontos, hogy egyensúlyt tudjon teremteni a munka és a magánélet 
között. Augusztusban ezek a bonyodalmak, viták, feszültségek végre 
lezárulnak, és ön igazán élvezheti ezt a szerelmes nyárutót!

OROSZLÁN
Hasonló a hasonlóval
A nyár első hónapja sajnos nem kecsegteti pozitív 
fejleményekkel. Jelentkező akad ugyan, de az illető 
az ön szenvedélyes természetéhez mérten túlságosan 
is „halvérű” … A július azonban kárpótolja majd a hűvös júniusért!  
A jegyébe lépő Mars biztosítja a pozitív fejleményeket a szerelem 
terén. Ha egyedülálló, a hónap második felében megismerkedhet 
valakivel, akivel azonos a felfogásuk, a habitusuk, és aki éppoly fo- 
gékony az élet élvezetére, mint ön. Augusztus elején lesz egy kis 
lélektani szünet: na, melyikük bírja tovább?! Az egész hónap a sze- 
relem, a játék és a vonzalom jegyében telik. Ez is bizonyítja, hogy 
önök egymásnak vannak teremtve!

NYILAS
Ismerkedés az utazás 
alatt
Egész nyá- 
ron legyes-
kednek ön  
körül a férfiak,  
de augusztusig csak futó kalan-
dokat, izgalmas, ám rövid életű 
viszonyokat jeleznek a bolygó- 
állások. Ugyanakkor rengeteg  
jó programban és egy igen vi-

dám nyaralásban lesz része. A nyár utol- 
só hónapjában aztán megérkezik a vár- 
va várt szerelem is! A komoly kapcsola- 
tokért felelős bolygója, a Merkúr, augusz-
tus 12-én belép az Oroszlánba, és 21-én 
 trigont vet a Jupiterre: ez végre elhozhat- 
ja a nagy szerelmet! Az illető valószínűleg 
külföldi, vagy ott ismerkednek meg.

SZŰZ
Beteljesült szerelem
Júniusban meg-
ismerkedhet 
egy megbíz- 
ható személlyel, 
akivel némi korkü-
lönbség is lehetséges, de önt ez 
cseppet sem zavarja. Az illető na-
gyon ambiciózus, kissé konzerva-
tív, de hűséges, és képes az elkö- 
teleződésre. Nagyon összeillő pár 
lennének! Ön azonban túlságosan 
problémásnak láthatja a kapcsola-
tot, és július elején véget vethet  
a románcnak. Új hódolója is akad, 
csak egy a bökkenő: az illető való-
színűleg nem független. Ha még- 
is belemegy a viszonyba, a csaló-
dás és a sírás előre borítékolva 
van! Szerelmi élete a nyár dere- 
kán minden lesz tehát, csak nyu-
godt nem. Ennek a zűrös időszak-
nak augusztus utolsó heteiben 
lesz vége, a Mars ekkor belép  
horoszkópja I. házába, és végre 
elég bátorságot ad ahhoz, hogy 
felvállalja annak a személynek a 
szerelmét, aki valóban boldoggá 
teszi majd. 

BAK
Vállalja fel végre  
az érzéseit!
Valaki felkelti az érdeklődé-
sét, ám ön túlságosan vissza-
fogott, nehezen mutatja ki a vonzalmát.  

Pedig ha egy picit bátrabban viselkedne, gond nél- 
kül meghódíthatná kiszemeltjét… Július 2-án horosz-
kópja VII. házában jön létre az újhold, ez arra készteti, 
hogy kapcsolatában változtasson azokon a területe-
ken, amelyek nem működnek. Párja, ha képtelen arra, 
hogy ő is alakítson a dolgokon, most bizony könnyen 
az ajtón kívül találhatja magát… Reméljük, nem így 
lesz, bár a bolygók számos ismerkedési lehetőséget 
mutatnak az ön számára augusztusban!

SKORPIÓ
Titkos románc
Friss kapcsolata június második 
felében komolyra fordul: az ösz-
szeköltözést tervezgethetik. Ám 
vigyázzon: a bolygóállások sze-
rint egy titkos vagy régebbi ro-
mánc véget vethet az idillikus-
nak tűnő viszonynak! Ha kitart  
a párja mellett, akkor júliusban 
rendezhetik a nézeteltérést. Si-
kerül tisztázni a konfliktusokat, 
és ettől csak még szorosabbá 
válik az önök között lévő köte- 
lék. A nyár utolsó hónapjára  
azt üzenik a csillagok, hogy  
legyen óvatos, 
és ne tegye 
féltékennyé 
partnerét! 

MÉRLEG
Lelki társ
Ha egyedülálló, június utolsó nap- 
jaiban megismerkedhet valakivel, aki 
az illúzió színes fátylát lebegteti majd ön 
előtt. Az illető sármja szédítő, ám ön pár nap alatt is 
számos keserű tapasztalattal lesz gazdagabb… Júli- 
us elején a barátai körében vigasztalódhat – a hónap 
végén pedig végre a szerelmet illetően is megérkezik  
a kárpótlás. Találkozik valakivel, aki nemcsak az érzel-
meit, hanem ragyogó ötleteit, bölcs gondolatait is 
megosztja önnel. Szenvedélyes vonzalmat mutatnak  
a bolygóállások! Augusztusban a szerelmi boldogság 
garantált, remekül kiegészítik egymást.


