Η Νέα Σελήνη στον Κριό στις 10 Απριλίου λαμβάνει χώρα στις 11 και 35 το πρωί . Ο κριός
δεχόμενος τη σύνοδο του Ηλίου και τις Σελήνης στην πολύ δυνατή μοίρα των 21ο μοιρών του
ζωδίου μας καλεί σε δράση! Τα δώρα αυτής της νέας σελήνης είναι : αυτοπεποίθηση,
παρορμητικότητα, διάθεση για εξερεύνηση, αλλά και την ανάγκη να δράσουμε παίρνοντας
ρίσκα. Το πύρινο ζώδιο του κριού βγάζει προς τα έξω όλη την ανταγωνιστικότητα που
κρύβουμε μέσα μας αλλά και τα χαρίσματα ενός πολεμιστή! Η νέα σελήνη γενικότερα είναι ένα
διάστημα εσωστρέφειας , είναι μια κατάσταση όπου πρέπει να δούμε μέσα μας και να
αποφασίσουμε ποιες συμπεριφορές δεν μας ικανοποιούν πια ώστε να στραφούμε σε νέους
τρόπους δράσης για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα . Ήρθε η ώρα να ποτίσουμε τα
σποράκια που φυτέψαμε στον κήπο της ψυχής μας όλο το προηγούμενο διάστημα ώστε μέσα
στον επόμενο μήνα να τα κάνουμε να ανθίσουν . (Οι σπόροι δεν είναι τίποτα άλλο από τις
προθέσεις μας ). Ο Άρης είναι ένα πολύ προσωπικό ζώδιο , είναι ο αστερισμός του Εγώ ! Είναι ο
φυσικός 1ος οίκος του ζωδιακού και μας καλεί να βρούμε την εσωτερική δύναμη που είναι
απαραίτητη για να λάμψουμε . Ο Ήλιος και η Σελήνη εδώ φωτίζουν το κουράγιο μας, τις
αρχηγικές μας ικανότητες , την εξωτερική μας εμφάνιση και γενικότερα όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά που έχουν σαν αφετηρία και βάση τους το Εγώ. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι
πρέπει να μάθουμε να είμαστε αυτάρκεις , αυτοδύναμοι , και να ακολουθήσουμε τον προσωπικό
μας δρόμο . Παράλληλα να μάθουμε να είμαστε λιγότερο επιθετικοί και παρορμητικοί στη
δράση μας ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας χωρίς να αδιαφορούμε για τις ανάγκες και τις
επιθυμίες των γύρω μας .Σε αυτή τη Νέα Σελήνη αφήνουμε πίσω το θυμό , τον εγωισμό και τους
φόβους που μπορεί αν έχουμε σχετικά με την επιβίωση μας . Ένας νέος κύκλος ξεκινά με την
Νέα Σελήνη στην πιο δυναμική μοίρα του κριού ! Είναι μια μοίρα που ωθεί να προχωρήσεις
μπροστά με ζήλο μια και συγκεντρώνει όλη τη δυναμική του ζωδίου . Η απόλυτη έξαρση του
Ήλιου βρίσκεται στο 19 του κριού , ότι όμως υπάρχει 2 μοίρες γύρω από το 19 του κριού
λαμβάνει όλη τη δυναμική του Ήλιου ! Η τετραγωνική ρίζα του κύκλου δηλαδή των 360ο είναι
το 19 , αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που δίνουμε έξαρση στον Ήλιο στον Κριό . Ας δούμε το
ροσκόπιο της Νέας Σελήνης :

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στη νέα σελήνη του Απρίλη συμμετέχουν πολύ ενεργά και η
Αφροδίτη με τον Άρη , αυτό δηλώνει ότι θέματα σχέσεων θα είναι σε πρώτο πλάνο και θα
πρέπει να βρούμε τρόπο να τα διευθετήσουμε!
Όλοι οι εσωτερικοί και προσωπικοί πλανήτες είναι ορθόδρομοι και μας δείχνουν πως ο μόνος
δρόμος που μπορούμε να πάρουμε είναι το μπροστά ! Αυτό σημαίνει πως το χρόνο μας κυρίως
πρέπει να τον σπαταλήσουμε σκεφτόμενοι τους στόχους μας και το που θέλουμε να φτάσουμε.
Το μυστικό είναι να κάνουμε σταθερά βήματα και να μη ξοδέψουμε τη λάμψη μας σαν
πυροτέχνημα . Έτσι λοιπόν θα πρέπει να φυλάξουμε και κάποια αποθέματα ενέργειας για τις
μεγάλες διαδρομές. Να θυμάστε η ζωή δεν είναι 100άρι! Προχωράμε λοιπόν μπροστά
προσεκτικά και με σταθερό ρυθμό και επιταχύνουμε προς το τέλος της διαδρομής , αλλιώς θα
καούμε πολύ γρήγορα και θα μείνουμε εκτός αγωνιστικού χώρου. Τους ρυθμούς θα σας τους
δώσει το σύμπαν αφού από τις 15 και μετά οι πλανήτες με πρώτη την Αφροδίτη θα περάσουν
στον Ταύρο .
Η Νέα Σελήνη στον Κριό είναι εδώ για να μας ξεσκονίσει από όλη τη σκόνη και το χώμα του
χειμώνα , θα πάρει από πάνω μας όχι μόνο τα βαριά χειμωνιάτικα ρούχα αλλά και την βαριά μας
διάθεση ! Μια νέα εποχή ελπίδας και προσμονής ξεκινά !
Πρέπει να προσέξουμε λίγο μια διάθεση ανυπομονησίας να γίνουν όλα σωστά και γρήγορα κάτι
που δεν είναι απαραίτητο να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα .Μην ξεχνάτε ότι στη Νέα
Σελήνη συμμετέχουν και τα δύο φώτα που εκπροσωπούν τις 2 αρχές , τη θηλυκή και τη
αρσενική έτσι αυτό που καλούμαστε να νιώσουμε είναι ότι παντού υπάρχει αρμονία και
ισορροπία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εφαρμόσετε σε όλες σας τις υποθέσεις. Ο κριός
είναι ένα ζώδιο που αγαπά πολύ την ατομικότητα όπως αναφέραμε σε αυτή τη νέα σελήνη
συμμετέχει ο Άρης και η Αφροδίτη και πολύ από την ενέργειά μας θα τραβήξουν θέματα που
αφορούν σχέσεις .Το κλειδί εδώ είναι η επικοινωνία αρκεί να καταφέρουμε να ακούσουμε τους
ανθρώπους που αγαπάμε , να κατανοήσουμε τα συναισθήματα που εκφράζουν και να
δουλέψουμε κα να νοιαστούμε γι αυτούς και μαζί τους. Διώξτε λοιπόν συναισθήματα εγωισμού
και απεγκλωβιστείτε από συναισθήματα και συμπεριφορές που επιμένουν να σας πληγώνουν
παραμείνετε ανοικτοί αποβάλλοντας όλα εκείνα τα βάρη που εμποδίζουν την πραγματική σας
πρόοδο και που τα κουβαλάτε καιρό τώρα.
Δώστε χρόνο και όταν Αφροδίτη , Ήλιος και Άρης περάσουν στον Ταύρο θα έχετε τη
δυνατότητα να πάρετε τις σωστές αποφάσεις κάτω από ένα καθεστώς ψυχικής ηρεμίας.
Αυτή η Νέα Σελήνη Δίνει θέληση για Ζωή !
Στον κριό βρίσκουμε την απαραίτητη δύναμη για να ξεκινήσουμε τη πορεία μας στο σύμπαν ,
αυτή την καθαρή και έντονη ενέργεια που μπορεί να μας κρατήσει στη ζωή αλλά και που δίνει
την επιθυμία για ζωή ! Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Εδώ έχουμε μια νέα
σελήνη που αρχικά μας δίνει το θάρρος να δούμε ότι πιο δύσκολο κρύβουμε μέσα μας και
τελικά να απαλλαγούμε από αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν σαν νέοι άνθρωποι , με μια άλλη συνείδηση
να κατακτήσουμε τη θέση μας σε αυτό που ονομάζουμε σύμπαν.

Προβλέψεις για κάθε ζώδιο , ισχύουν και για τον ωροσκόπο:
Κριός
Ένας πολύ κινητικός μήνας . Σας δίδεται η ευκαιρία να εστιάσετε την προσοχή σας σε πολύ
προσωπικά ζητήματα και να προβάλετε την εικόνα σας ειδικά σε ότι αφορά συνεργασίες και
πολύ προσωπικές σχέσεις . Μπορείτε να κάνετε κάποιες αλλαγές και στην εξωτερική σας
εμφάνιση . Αυτό που θα πρέπει να λειτουργήσετε είναι και αυτό στο οποίο ο κριός δεν είναι και
τόσο καλός , διπλωματία ! Για όσους από εσάς δεν βρίσκονται σε σχέση έχετε τα μάτια σας
ανοικτά μια και για σας η νέα σελήνη αφορά το Εγώ και οι Άλλοι. Ότι έχετε στα σκαριά είναι η
κατάλληλη εποχή να το προωθήσετε . Θα πάρετε αποφάσεις που θα σας ανοίξουν ένα νέο δρόμο
και θα σας βοηθήσουν να ανθίσετε!
Ταύρος
Μια απόσυρση που θα κρατήσει μέχρι να μπει η Αφροδίτη στο ζώδιο σας θα σας βοηθήσει να
κάνετε ένα γερό ξεκαθάρισμα. Μη νομίζετε ότι χάνετε χρόνο , είναι άκρως απαραίτητο για εσάς
να βρείτε τι είναι αυτό που τόσο σας πληγώνει , ώστε να επέλθει ίαση για να καταφέρετε να
έρθετε σε επαφή με αυτές τις νέες ανανεωτικές ενέργειες . Οραματιστείτε τον εαυτό σας γιατί
πολύ σύντομα θα είστε οι πρωταγωνιστές του έργου που λέγεται Ζωή! Είστε οι μόνοι που
μπορείτε να κάνετε έναν εσωτερικό διάλογο να πάρετε τον απαιτούμενο χρόνο και να δείτε τι
λειτουργεί και τι όχι . Όλοι οι άλλοι τρέχουν να προβάλλουν τη στιγμή που εσάς σας δίνεται η
ευκαιρία να διπλοτσεκάρετε κάθε σας κίνηση . Αφήστε τους άλλους να εκτεθούν ανεπανόρθωτα
τη στιγμή που εσείς σχεδιάζετε την επόμενη κίνηση σας.
Δίδυμοι
Αναλογιστείτε το περιβάλλον στο οποίο κινήστε και θα δείτε ότι υπάρχουν γύρω σας πάρα
πολλές ευκαιρίες να καταφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει ρίσκο για εσάς η νέα
σελήνη σας βάζει σε μια διαδικασία να έχετε θετικά αποτελέσματα όσο πιο πολύ ανοίγεστε στο
περιβάλλον σας . Μην αρνηθείτε νέες γνωριμίες μια και κάθε άνθρωπος που μπαίνει στη ζωή
σας με όποια ιδιότητα μπορεί να φέρει και μια νέα προοπτική . Ασχοληθείτε με τους φίλους σας
μια και η ενέργεια των ημερών σας έλκει να κρατάτε την καρδιά σας ανοικτή.
Καρκίνος
Δεν παίρνουμε ποτέ αποφάσεις κάτω από καθεστώς πίεσης . Τα γεγονότα που σας συμβαίνουν
δεν είναι τέτοια ώστε να σας βάλουν σε σκέψεις να τα παρατήσετε όλα και να εξαφανιστείτε από
προσώπου γης. Δεν χωρίζω , δεν παρατάω τη δουλειά μου , δεν αλλάζω σπίτι , δεν αλλάζω
χώρα. Μια αρνητική περίοδος είναι που πολύ σύντομα θα αλλάξει . Αναπροσδιορίστε τους
στόχους σας. Η βοήθεια που σας δίνει ο Κρόνος από το σκορπιό θα πρέπει να σας θυμίζει ότι
πολλές φορές μια καθυστέρηση ή μια αναποδιά μπορεί να γίνεται για το καλό σας. Τα
επαγγελματικά σας βάλλονται είναι γεγονός , αλλά μην αφήνετε να σας επηρεάζει το τι
σκέπτονται οι άλλοι για σας . Η ζωή είναι δική σας .

Λέοντας
Ξέρω, πολλές νέες ιδέες και πολλά νέα σχέδια , προσοχή μόνο γιατί η απογοήτευση και ο θυμός
που μπορεί να εκδηλωθούν λόγω κάποιας αναποδιάς στη εφαρμογή τους είναι αρκετά για να
σας κάνουν να τα εγκαταλείψετε για πάντα. Τώρα οργανώνουμε την κατάσταση , περιμένουμε
και την έκλειψη και μετά μπαίνουμε σε δράση. Πάντως κάποια νέα που μπορεί να πάρετε ,
κάποιες επαφές με δημόσιες υπηρεσίες ή με το νόμο μπορεί να φέρουν αναπάντεχα γεγονότα.
Θα πρέπει εσείς που πάντα είστε μεγαλύτεροι από τη ζωή να ασκήσετε μετριοφροσύνη! Μην
ξεχνάτε τις επιρροές του Κρόνου , προσπαθεί από τον σκορπιό να σας συνετίσει βάζοντας σας
φρένο .
Παρθένος
Κάθε τι παλιό μπορεί να γίνει ξανά νέο ! Το θέμα είναι όμως να αποχωριστούμε το παλιό και όχι
να το βαφτίσουμε νέο. Προσέξτε αρκετά οφειλές που μπορεί να έχετε μια και μπορεί να κάνουν
επανεμφάνιση παλιά χρέη κάθε είδους. Ανοίξτε τις ντουλάπες της ψυχής σας και πετάξτε έξω ότι
παλιό και άχρηστο υπάρχει εκεί μέσα . Αν εσείς οι ίδιοι κάνετε δηλώσεις αποτυχίας γιατί το
σύμπαν να σας στείλει κάτι θετικό; Σταματήστε να έχετε ενοχές και τύψεις για το παρελθόν αυτό
που πραγματικά μας απασχολεί είναι το μέλλον. Αυξάνεται η Λίμπιντο , η επιθυμία και
γενικότερα το σώμα σας , ζητά την προσοχή σας.
Ζυγός
Άλλη μια πονεμένη ιστορία. Δώστε έμφαση σε πολύ στενές συνεργασίες και σχέσεις !Δεν
χρειάζεται να ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Έχει έρθει η στιγμή για μεγάλες αποφάσεις .Πρέπει
να εστιάσετε την προσοχή σας αν αυτό που έχετε λειτουργεί ή αν απλά σας αδειάζει. Αν δεν
έχετε σχέση έχει έρθει η ώρα για ένα ραντεβού στα τυφλά ! Δύο είναι οι περιπτώσεις εδώ η μία
είναι για όσους δεν δουλεύουν καλά οι σχέσεις τους να πάρουν λίγο χρόνο και να χαλαρώσουν
τους δεσμούς τους με το άλλο πρόσωπο και για όσους δουλεύει η σχέση να σκεφτούν ότι ήρθε η
ώρα για το μεγάλο ναι! Για όσους δεν είναι σε σχέση ενεργοποιείται ο τομέας σχέσεων , οπότε
κάτι μπορεί να έρθει στη ζωή σας.
Σκορπιός
Θέματα υγείας , εργασίας ,καθημερινότητας! Είναι καλή εποχή για ένα τσεκ απ , αλλαγές στη
διατροφή και να βρείτε δουλειά όσοι από εσάς είστε άνεργοι. Όσοι έχετε απασχόληση μπορεί να
σας φανεί κάπως βαρύ το εργασιακό περιβάλλον. Αλλαγές στα επαγγελματικά μπορεί να
αφορούν ένα νέο ωράριο , ή ένα νέο προϊστάμενο. Πάντως για σας μια δίαιτα ή μια προσεκτική
και υγιεινή διατροφή θα μπορούσε να κάνει θαύματα. Προσέξτε λίγο αλλεργίες και τονώστε το
ανοσοποιητικό σας . Το καμπανάκι χτυπάει για σας στα πιο απλά καθημερινά πράγματα. Οι
υποχρεώσεις μπορεί να πιάσουν κόκκινο και σίγουρα δεν θα βρείτε αρκετό χρόνο για τον εαυτό
σας. Πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία προσφοράς .

Τοξότης
Οτιδήποτε μπορεί να ενεργοποιήσει την δημιουργικότητα σας έρχεται και σας χτυπά την πόρτα .
Πείτε ναι σε όλα και κυρίως στο παιχνίδι και στη χαρά! Ακόμα και νέος έρωτας μπορεί να σας
πιάσει από τα μαλλιά. Πολλές ευκαιρίες παρουσιάζονται για εσάς για να δοκιμάσετε νέα
πράγματα . Αν αναζητάτε μια εγκυμοσύνη είναι καλή εποχή για να δοκιμάσετε! Αν έχετε παιδιά
θα χρειαστούν την προσοχή σας μια και η νέα σελήνη εδώ θα φέρει θεματάκια κυρίως με το
πρώτο σας παιδί!
Αιγόκερος
Ανασφάλειες θα κάνουν την εμφάνισή τους και πολλοί από εσάς καλούνται να τις καλύψουν. Θα
ασχοληθείτε αρκετά με το χώρο σας , το σπίτι σας την οικογένεια. Οι απαιτήσεις που θα έρθουν
στην επιφάνεια στρέφουν τα βλέμματα σας σε ζητήματα καθαρά οικογενειακά . Ψυχολογικά
υπάρχει κάποιος πεσιμισμός που μπορείτε να δουλέψετε κάνοντας κάτι καινούργιο. Μπορεί να
βρεθούν στην ανάγκη σας οι γονείς σας .Πρέπει να δώσετε λίγο ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια
σας !
Υδροχόος
Ο κοντινός σας περίγυρος τρώει όλη σας την ενέργεια ! Μικρό – μετακινήσεις , επικοινωνία
χωρίς να υπόσχεται κάποια σοβαρότητα, απλά και μόνο χάριν κοινωνικότητας. Θα βρεθείτε
πολλές φορές στο πεζοδρόμιο , θα συναντήσετε πολλούς γνωστούς , θα πάρετε πολλές
πληροφορίες και τελικά χωρίς να κάνετε κάτι σημαντικό θα είστε εξαντλημένοι . Οι γνωριμίες
που θα γίνουν τώρα όσο πολλά και να υπόσχονται δεν θα διαρκέσουν.
Ιχθείς
Τώρα πως θα γίνει αυτό μόνο εσείς θα το βρείτε! Πρέπει αν εφαρμόσετε ένα νέο τρόπο στην
οικονομική σας διαχείριση. Προσοχή γιατί αυτό το μήνα υπάρχει τάση για σπατάλες . Μην
πάρετε νέες οικονομικές υποχρεώσεις , μην κάνετε ακόμα μεγάλες αγορές και προσπαθήστε να
κρατήσετε λογαριασμό και ημερολόγιο για όσα ξοδέψετε αλλά και για όσα θα κερδίσετε αυτό
το μήνα . Προσπαθήστε επίσης να ζήσετε βάση των αξιών σας !

