
                      Elsimulnak a gondok
Az elmúlt időszak feszültségekkel volt ter-
hes, ám most ismét beköszönt a harmónia 
a párkapcsolatában. Talán beszélnek a régi 
problémákról, talán nem, de szeretni pont 
annyira szeretik egymást, mint az első pilla-
natban. Lehet, hogy még lesz elsimítaniva-
ló, az Uránusz egy kis csipkelődést is jelez, 
de a mély krízisnek vége. A telihold novem-
ber 13-án köszönt be, kapcsolatukat ekkor 
új szenvedélyek fűszerezik, és ismét felol-
dódnak egymásban.

                     Gyors hódítás
A Vénusz helyzete rengeteg új ismerkedé-
si lehetőséget jelez, de sajnos az érintettek 
nem felelnek meg az elvárásainak. Többen 
is próbálkoznak önnél, november 18. után 
viszont valaki mélyen megérinti a szívét, és 
mivel ön nem hagyna ki egyetlen kalandot 
sem, rögtön becserkészi az illetőt. Mindket-
ten nagy szenvedéllyel vetik bele magukat 
az új kapcsolatba. A románc tartósságáról 
ráérnek később gondolkozni...

                 Várnia kell még
Ha kapcsolatban él, akkor most nem könnyű 
önnel, mert rosszul kezeli az érzéseit. Szingli-
ként pedig még nincs itt az ideje az ismerke-
désnek, ez a hónap inkább az önismeret el-
mélyítéséről szól, no meg a munkáról. Ön 
ezt talán nem is bánja annyira, hiszen nem 
szívesen köt kompromisszumot, inkább 
megvárja, amíg belép az életébe az, aki 
minden szempontból megfelelő. 

                      Munkahelyi affér
November első felére egy kollegiális affért 
jeleznek a bolygók, és bár az illető nem füg-
getlen, ez most az ön szemében nem bír 
kellő visszatartó erővel… A viszony nem 
ígérkezik tartósnak. Ön nem is vágyik iga-
zán erre, fontosabbnak találja, hogy a lelké-
ben rendet tegyen. Majd ha ezzel megvan, 
jöhet a szerelem!

                   Romantika és gyengédség
November 10-ig nem nagyon történik önnel 
semmi, kimozdulni sincs kedve, de 11. után, 
a telihold körüli időszakban felpörögnek az 
események. Szingliként szenvedélyes szere-
lem bontakozhat ki az életében, gyorsan for-
dulnak komolyra a dolgok önök között. 

             Örömteli periódus
A hónap első napjait viták, féltékenység nehe-
zítették meg. Jó hír, hogy november 10. után 
varázsütésre elmúlik minden rossz, emléke 
sem marad a konfliktusoknak! Ekkor a Mars 
és a Jupiter kedvező fényszögben állnak, míg 
a Hold horoszkópja I. házában tartózkodik: ez 
minden emberi kapcsolatát a helyére teszi, 
és ismét nagykanállal meríthet az élet sűrű-
jéből. Egyedülállóként ez az időszak kedvez 
az ismerkedésnek.

               Szerelem, egy kis csavarral
Egész hónapban sok bókot kap, amitől vissza-
nyeri az elmúlt időszakban kissé megtépázott 
önbizalmát. A közelmúltban ugyanis válságba 
kerülhetett a párkapcsolata. Rengeteg társa-
sági eseményre jár, ismerősökkel, barátok-
kal veszi magát körbe. Valakivel rövid 
időre el is indulhat egy románc, de 
a viszony nem tud kiteljesedni, 
mert ön a régi szerelmére vár. 
Az illető a hónap 
közepén va-
lószínűleg 
jelent-
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Munkahelyén most a másokkal való együtt-
működés hozhat csak eredményt. Gyermekei 
a héten próbára tehetik, képes-e következetes maradni. 
Egyedülálló? Sor kerülhet egy vérpezsdítő találkozásra…

Munkájában kedvező időszakot alapozhat 
meg, ha kijelöli, milyen lépéseket kell feltétle-
nül megtennie. Fogadja el, hogy egyes kapcsolatok „kikop-
nak” az ember életéből, hogy helyet adjanak az újaknak!

Párkapcsolata nagy hasznát látná egy őszinte 
beszélgetésnek: szervezzen pár olyan estét, 
amikor egymásra hangolódhatnak!  Ne feledje: a pénz ener-
gia, minél jobban árasztja, annál többet kap vissza belőle.

Nagyon közlékeny lesz, munkahelyén is szíve-
sen nyit mások felé, és élvezi, hogy egy csapat 
tagja. Vágyhat a gyengédségre, de kedvese valószínűleg 
fáradt a romantikázáshoz. Vidítsa fel egy jó programmal!

Céltudatosság, önbizalom, akarat: ezek vinnék 
most előre. Ha sikerül, egy régi terve jó eséllyel 
megvalósul. A szerelemben is új szelek kezdenek fújdogálni, 
szenteljen hát több figyelmet ennek az életterületnek!

Meglepően rugalmas lesz. Környezete reagál 
közvetlenségére: elfogadják, és kedvesen kö-
zelednek önhöz. Vidámságát még a pluszterhek sem tudják 
elrontani, így feleannyi idő alatt képes elvégezni teendőit.

Rengeteg a tennivalója, még szerencse, hogy 
örömmel dolgozik. A szerelmes ember hegye-
ket képes megmozgatni. Engedje meg magának ezt a kivé-
teles érzést, hiszen rengeteg energiához juthat általa!

Energikus lesz, pontosan tudja, hogy hozza ki 
a maximumot a kapcsolataiból és önmagából. 
A romantika és az új kalandok lehetősége most nem igazán 
érdekli. Mondja el kedvesének, hogy komolyan számít rá!

Kapcsolatai fejlődésnek indulnak. Érdemes mi-
nél több közös programot szerveznie kedvesé-
vel és a családdal! Megfontoltságának és alaposságának 
köszönhetően munkahelyén sikerre vihet egy projektet.

Egy váratlan lehetőséget révén haladást érhet el 
a karrierjében. Ne szalassza el! Fontos azonban, 
hogy észszerű döntést hozzon, ne spekuláljon, ne variáljon! 
Ha magányos, váratlanul megtalálhatja élete párját…

Karrierje felível, simán veszi az akadályokat. 
Óvakodjon viszont az új üzleti kapcsolatoktól: 
naivságával komoly károkat okozhat magának! A szerelem-
ben is tartogathat a hét izgalmakat, érdekes fordulatokat...

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 NOVEMBER 6–12.

KOS 03. 21. – 04. 21.

Jó lenne, ha figyelne a kollégáira, és meghall-
gatná a problémáikat, anélkül, hogy visszaélne 
az információkkal. Az elmúlt hetek hajszája után pihennie 
kellene, rövidesen újra szükség lesz az összeszedettségére! 

Az astronet.hu heti tanácsa

AHold szombaton átlép a Kos jegybe, 
és trigont alkot a Vénusszal. Ez az ér-

vényesülés, a céltudatosság és a bátorság 
ideje, ilyenkor az ember nem riad vissza az 
új feladatoktól, meg akarja mutatni, hogy 
mire képes. Mindenkiben túlteng az ener-
gia, ez ösztönzőleg hathat a szerelmi élet-

re is. Romantikus 
estékre számíthat 
a következő néhány 
napban!

Az astronet.hu weboldalon további 
érdekes cikkeket találhat az aktuális 
bolygóállásokról.
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Szakértőnk:
IPACS ANDREA 
asztrológus

SZERELMI HOROSZKÓP 
novemberre

kezik is, november 20. körül újra kezdhetik 
a kapcsolatukat. Egyedülállóként ez idő tájt 
megismerkedhet valakivel, aki mellett újra 
átélheti a szerelmi lángolást. A Skorpióba 
lépő Mars tartós kapcsolatot jelez.

                Váratlan fordulat
A hónap első napjaiban a Merkúr hátráló moz-
gása miatt elég rosszkedvű lehetett, ami per-
sze a párkapcsolatára is rányomta bélyegét. 
Az sem kizárt, hogy szakítással kezdte a no-
vembert. A bolygók szerint a következő idő-
szakban egy munkatársa csapja majd önnek 
a szelet, de legyen óvatos, az illető megbíz-
hatatlan, egyszerre több vasat tart a tűzben! 
A sok zűrzavar után a hónap közepén önre 
találhat a szerelem: megismerkedik valakivel, 
aki minden szempontból ideálisnak tűnik. Ta-
lálkozóikat naponta megismétlik, és rövid időn 
belül egymásba szeretnek. A hónap utolsó öt 

napjában már az összeköltö-
zést tervezhetik.

          Akit sosem 
tudott elfelejteni...
A hónap közepéig 
nem történnek nagy 
dolgok. Többen is 
csapják önnek a sze-
let, ami legyezgeti 
a hiúságát, de igaz-

Mit ígérnek a bolygók a következő idő-
szakra? Ipacs Andrea asztrológus előre-
jelzéséből megtudhatja!

ság szerint nem nyeri el a tetszését egyik
jelentkező sem. A hónap közepe táján azon-
ban egy csodálatos víz elemű trigon jön lét-
re az égen, jelezve, hogy régi, nagy szerelme, 
akit sosem tudott igazán elfelejteni, visszatér 
az életébe. A bolygók komoly elköteleződést 
jeleznek.

                     Csalódás után boldogság
A Nyilasban járó Vénusz a hónap első napján 
belép horoszkópja 5. házába, és egész hó-
napban ott is marad. Ez idő alatt sokan pró-
bálnak a kegyeibe férkőzni! Ön persze igen 
magasra tette a lécet, úgyhogy a legtöbben 
az első próbálkozásnál elbuknak. Az elmúlt 
időben csalódások is érték, sajnos ez a hó-
nap közepén megismétlődik, de hamar ki
heveri, mert körülbelül ennyire is számított 
az illetőtől. Az utolsó héten önre találhat az 
igazi, aki kárpótolja önt az elmúlt időszak 
viszontagságaiért.

                  Megéri belevágni!
Csalódásokból kijutott a közelmúltban elég, 
november második hetében azonban fordul 
a kocka: horoszkópja VII. házában ugyan még 
mindig hátrál a Neptunusz, de ezt ellensúlyoz-
za a Szaturnusz és a Nap. Feltűnik valaki az 
életében, aki heves udvarlásba kezd. Ön he-
zitál, nem mer belevágni a kapcsolatba, de 
a hónap végére csak beadja a derekát. És mi-
lyen jól teszi: nagy boldogság vár önre! 

                    Szenvedélyes kapcsolat
A hónap eleje magányosan telik, egy-két tár-
sasági eseményre elmegy ugyan, de igazán 
sehol sem érzi jól magát, és a hangulata sem 
a legfényesebb. November 20. körül aztán vá-
ratlanul egy munkahelyi szerelembe csöppen: 
az illető a kollégája, nagyon tud udvarolni, és 
ön ezúttal enged a szép szavak varázsának… 
Ezt a lépését később sem kell bánnia, mert 
rendkívül szenvedélyes és boldog kapcsolat-
ra számíthat.
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