Προβλέψεις για το κάθε ζώδιο με τη Νέα Σελήνη του Μάρτη
Αν το ζώδιο σας ή ο ωροσκόπος σας είναι :
Κριός :Ήρθε η ώρα κάποια μυστικά να έρθουν στην επιφάνεια . Και τελικά καλό θα ήταν να πείτε στους
άλλους τι πραγματικά θέλετε από αυτούς αν έχετε σκοπό να το πάρετε . Διαλέξτε προσεκτικά τους
ανθρώπους που θα εμπιστευτείτε . Κάντε πρώτα όμως λίγο υπομονή μια και οι αλλαγές είναι μπροστά
σας , αύριο γίνεται η θεαματική είσοδος του Άρη στο ζώδιο σας και θα βρείτε την απαιτούμενη
ενέργεια να πάρετε τη ζωή σας στα χέρια σας .
Ταύρος :Η δική σας Νέα Σελήνη βρίσκεται στον 11ο οίκο του ωροσκοπίου σας . Ξεκινά λοιπόν ένας νέος
κύκλος που αφορά τους στόχους και τις ελπίδες σας. Μπαίνετε λοιπόν στην διεργασία να κάνετε τα
όνειρά σας πραγματικότητα. Με την παρουσία του ανάδρομου Ερμή όμως χρειάζονται κάποιες
τελευταίες αξιολογήσεις . Η συζήτηση με ένα φίλο μπορεί να φέρει την απαιτούμενη καθαρότητα για
νέα δράση σε ότι σας απασχολεί.
Δίδυμοι: Βρίσκεστε μπροστά σε μια πρόκληση μια και η Νέα Σελήνη συμβαίνει στον 10ο οίκο του
ωροσκοπίου σας. Η δράση σας περιστρέφεται στο πώς να κρατήσετε την συναισθηματική σας ζωή έξω
από την κοινωνική εικόνα που θέλετε να προβάλετε . Το δικό σας μάθημα είναι η υπευθυνότητα. Και
αυτό σημαίνει ότι το σενάριο που σας έχει δοθεί ζητά από εσάς να ασχοληθείτε με ένα συγκεκριμένο
ρόλο, αυτόν της επιτυχίας στην επαγγελματική σας πορεία . Ακόμα και αν προκύψουν κάποιες
αποτυχίες να ξέρετε ότι εργάζεστε για την επιτυχία που βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά .
Καρκίνος : Η ψαρίσια Νέα Σελήνη λειτουργεί από τον δικό σας 9ο οίκο. Σκεφτείτε ότι ασφάλεια
αντλείτε από αυτό που νιώθετε τώρα και όχι από αυτό που νιώθατε ή που θα νιώσετε. Για άλλη μια
φορά τα νερά αλλάζουν και σας προετοιμάζουν για ένα νέο ταξίδι . Πυξίδα σας η έμπνευση και οδηγός
σας τα όνειρά σας . Με το να οραματίζεστε τον εαυτό σας όπως τον θέλετε είναι το πρώτο βήμα για να
το κάνετε πραγματικότητα. Μην πνίγεστε στον ανέκφραστο θυμό!
Λέων :Δεν είναι συνετό να περάσετε σε πλήρη ισχύ τη δυναμική σας. Η Νέα Σελήνη από τον 8ο οίκο του
ωροσκοπίου σας ζητά να ασχοληθείτε με το μοίρασμα και όχι τόσο με βασικές σας ανάγκες . Οι
απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες αλλά θα πρέπει να μάθετε να λειτουργείτε στο απόλυτο το εμείς .
Μπορεί να νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο σε μια πολύ κοντινή σας σχέση. Μη φοβάστε
απελευθερώνεστε από την εσωτερική ανάλωση που προκαλεί το Εγώ. Αφήστε τον έλεγχο που ξέρετε
μπορεί να είναι και πιο ξεκούραστα έτσι .
Παρθένος :Υπάρχει ένα ενεργειακό ρούφηγμα για εσάς σήμερα μια και όλη αυτή η ένταση εξελίσσετε
στον 7ο οίκο του ωροσκοπίου σας. Να θυμάστε όμως ότι η ενέργεια που ρέει γύρω μας δεν τελειώνει.
Για σας όλα παίζονται στις πολύ προσωπικές επαφές και στις πολύ κοντινές συνεργασίες . Να θυμάστε
το εξής : ότι εμπλοκή ή ένταση μπορεί να προκύψει ανάμεσα σε σας και τους άλλους έχει ως
αφετηρία εσωτερικά και προσωπικά διλλήματα που εκτονώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον και
ζητούν επιτακτικά λύση. Η λύση των προβλημάτων είναι στην αντιμετώπιση τους και όχι στην
αντίσταση που προβάλετε σε αυτά.

Ζυγός : Νιώθετε μια ανησυχία με την Νέα Σελήνη στον 6ο οίκο του ωροσκοπίου σας. Εργαστείτε πάνω
στη λύση του προβλήματος γιατί η καθημερινότητα μπορεί να γίνει μαρτύριο . η παραίτηση δεν βγάζει
πουθενά . Υπάρχουν θέματα είτε εργασιακά , είτε υγείας που ζητούν λύση. Απλά μην γίνεστε το
πρόβλημα . Ο 6ος οίκος αφορά τις λεπτομέρειες ίσως η λύση να βρίσκεται κάπου εκεί. Κινητοποιηθείτε ,
μπείτε σε δράση και μη βουλιάξετε στο αύριο . Είναι επιτακτικό για εσάς να λειτουργήσετε όσο πιο
αποτελεσματικά μπορείτε σε απλά καθημερινά πράγματα. Όσο κουραστική και βαρετή να προβάλει η
καθημερινότητα σας είτε οι μόνοι που μπορείτε να κάνετε κάτι για αυτό!
Σκορπιός : Ίσως οι μόνοι από ολόκληρο το ζωδιακό που αυτό που πρέπει να μάθετε δεν είναι τόσο
επίπονο. Αν και με εσάς κανείς δεν ξέρει. Το σκηνικό μεταφέρεται στον 5ο οίκο του ωροσκοπίου.
Σταματήστε μόνο να κλαίτε για παλιές αγάπες . Φέρτε στο μυαλουδάκι σας τι τραβήξατε από αυτές και
προχωρήστε μπροστά . η δημιουργικότητα σας παίρνει φωτιά , έρωτας , παιχνίδι , νέες δράσεις όλα
είναι στο προσκήνιο και με την χορηγία κοινής λογικής από τον Κρόνο . Ο προβολέας του σύμπαντος
ρίχνει φως σε νέο ρομάντζο . Απλά κάντε μια προσπάθεια να στρέψετε προς τα εκεί το βλέμμα σας .
ανοίξτε την πόρτα σας στη χαρά . Δεν το απαγορεύει αυτό ο Κρόνος , απλά δεν σας κάνει αλόγιστους .
Τοξότης :Προσγείωση … ακόμα και αν ετοιμάζετε το επόμενο ταξίδι σας ή αν σκέφτεστε το επόμενο
σαββατοκύριακο και τι extreme sports αυτό θα περιλαμβάνει η Νέα Σελήνη στον 4ο οίκο του
ωροσκοπίου σας, στρέφει την προσοχή σας σε προβλήματα που είναι πιο κοντά στο σπίτι και στις ρίζες
σας. Ακόμα και αν η καρδιά σας , λέει κάτι άλλο το δίλημμα στο οποίο βρίσκεστε δεν φεύγει ούτε με
γυμναστήριο, ούτε με περιπάτους στη φύση , ούτε με ορειβασία. Πρέπει να αναλάβετε υποχρεώσεις
και την φροντίδα καταστάσεων που υπάρχουν στο κοντινό οικογενειακό σας περιβάλλον .
Αιγόκερος : Μια σουρεαλιστική Νέα Σελήνη στον 3ο οίκο του ωροσκοπίου σας είναι εδώ για να σας
μάθει να επικοινωνείτε . Τα μηνύματα σας θα πρέπει να πάψουν να είναι επικριτικά . Οι παλιοί τρόποι
δεν θα σας βοηθήσουν μια και εδώ η Νέα σελήνη σας καλεί σε Νέους τρόπους έκφρασης .
Εξωτερικεύεστε ότι σκέπτεστε γιατί μένοντας στη σιωπή κάνετε πιο πολύ φασαρία . ο 3ος οίκος αφορά
την πληροφορία και τον λόγο σε κάθε του μορφή . Αυτό λοιπόν είναι το πεδίο μάχης στο οποίο
καλείστε να κάνετε τις δοκιμές σας . Φροντίστε να μάθετε να βάζετε όρια στο λόγο σας αλλά και στα
λόγια που δέχεστε . Αυτό είναι κάτι που δεν σας είναι δύσκολο…
Υδροχόος : Ο 2ος οίκος του ωροσκοπίου , ο τρόπος που βγάζετε χρήματα είναι το κεντρικό σημείο
αναφοράς . Μπορεί να κάνετε σχέδια για το πώς θα αυξήσετε το εισόδημά σας , καλό όμως είναι να
θυμάστε ότι με τόσους πλάνητες στους ιχθείς υπάρχει η πιθανότητα οι προοπτικές και τα σχέδια σας
να είναι φούσκες . Αφήστε να αδειάσει ο τόπος από όλους αυτούς του πλανήτες , περιμένετε να
ορθοδρομήσει και ο Ερμής , να γίνει και η πανσέληνος απέναντι στον 8ο οίκο του ωροσκοπίου κατά το
Σεπτέμβρη και μετά βάλτε σε εφαρμογή όλα όσα σκέπτεστε. Επίσης να θυμάστε ότι δεν έχετε σαφή
εικόνα του εαυτού σας αυτή την εποχή .Οπότε μην απογοητεύεστε ούτε με τον χαρακτήρα σας ούτε με
την εμφάνισή σας. Επιτυχία μπορεί να υπάρξει αν ξεχωρίσετε τα όνειρα που μπορούν να αγγίξουν τη
πραγματικότητα με αυτά που ανήκουν μόνο στη χώρα της φαντασίας σας.
Ιχθείς :αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο να οραματιστεί τις δυνατότητες και τις πιθανότητες του
επόμενου χρόνου .Η Νέα Σελήνη σήμερα χαράζει το περίγραμμα ενός νέου χρόνου για εσάς .

Επιτρέψτε λοιπόν στη φαντασία σας να μεταφέρει τις σκέψεις σας στα πέρατα του σύμπαντος , στείλτε
την ευχή σας στο κέντρο του γαλαξία και περιμένετε για τη στιγμή που η καρδιά σας θα γευτεί την
εκπλήρωση των επιθυμιών σας. Εδώ η Νέα Σελήνη σας καλεί να αναλάβετε την ανανέωση του νέου
σας εαυτού. Αναπαλαίωση , λοιπόν.

