
Bak 
A meggondolt, okos Bak számára jól kezdődik majd az új év. Izgalmas üzleti lehetőségeket, esetleg új munkahelyet 
hoz. Persze a sikerért meg is kell dolgoznia. Néha azért lazítson, még ha ez nehezen is megy! A karrier nem minden, 
néha a barátok és a családtagok is szeretnének együtt lenni Önnel!  

Vízöntő 
Izgalmas év áll Ön előtt, amelynek során gyakran kell majd döntenie. A nehéz pillanatokban hallgasson az intuíció-
jára! Ön hűséges társ, aki a bajban is kitart a barátok és a családtagok mellett. Ebben az évben ez különösen fontos, 
mert valakinek a környezetében hosszabb időn keresztül nagy szüksége lesz a segítségére.

Halak 
Kedves Halak! 2006 az Önök éve lesz, amely meghozza a régen várt változásokat! Persze ezekért Önnek is tennie 
kell egy keveset. A tavasz új erőt, energiát ad, amelyet leginkább a munkahelyén kamatoztathat majd. Családi élete 
harmonikus lesz, hiszen a gyengédséget és az önzetlenséget családtagjai megbecsülik. 

Kos 
A Kos ambiciózus és bátor ember. Ebben az évben azonban szüksége lesz a türelemre is, ami bizony, ennek a csil-
lagjegynek nem erős oldala. Néhány munkahelyi és családi konfliktust is meg kell oldania. Ön gyengéd, figyelmes 
ember, és humorérzéke is van. Ne feledje! A stressz ellen a legjobb orvosság a nevetés! 

Bika 
Az év első fele a Bikák számára különösen szerencsés lesz. Önt a munkahelyén és a magánéletben is sikerek várják. 
Anyagi helyzete stabilizálódik. Egy munkahelyi félreértést tisztáznia kell majd. Ez nem lesz könnyű, de az ügy jól 
végződik majd. Párkapcsolata az év első felében harmonikus lesz. Ön sokat ad, de sokat kap is. 

Ikrek 
2006-ban sikereket remélhet az üzleti életben. Ez azonban nem ok arra, hogy egyszerre öt projektbe is belefogjon! 
Frissességének, intelligenciájának köszönhetően érdekes emberekkel – sőt, talán egy új szerelemmel is! – ismerke-
dik majd meg. Ha utazni akar, legjobb, ha áprilisban vagy májusban teszi.  

Rák 
A 2005-ös év végére alaposan elfárad majd, de hamarosan új erőre kap, éppen ezért nagyon fontos, hogy ne adja 
fel a terveit! Érzelmi életét a nyugalom jellemzi majd egész évben. Ez azonban csak akkor jelent stabilitást és har-
móniát, ha a partnere is a nyugalomra vágyik. 

Oroszlán 
Az évet a szokásos erővel, energiával kezdi. Ha nem vigyáz, a magatartása félreértéseket provokálhat. Legjobb, ha 
nagyobb terveit csak tavasszal ismerteti a munkatársaival. 2006. első félévében főként a társasági élet ajándékozza 
meg szép pillanatokkal. A szingliknek lesz néhány romantikus estéjük, de a nagy őre még várniuk kell.

Szűz 
2006-ban a Szűznek nem a munka lesz az első. Igaza is van: mivel a munkahelyén nagy változások, különösebb 
izgalmak nem várják, fektesse az energiáit másba! Élvezze az életet, töltsön minél több időt szeretteivel! A szere-
lemmel vigyázzon! Sokan csodálják, de válaszoljon minden bókra, udvarlásra, különben elmegy a nagy ő mellett! 

Mérleg
2006. sikeres év a Mérlegek számára: a szinglik és a párkapcsolatban élők is teljesnek érezhetik az életüket. Ön 
kiegyensúlyozott és harmóniaszerető ember, és ezt kollégái is megbecsülik. Higgye el: a spontaneitás néha a mun-
kahelyi kapcsolatoknak jót tesz! Nyugodtan mondja el az ötleteit, a kollégák majd segítenek formába önteni őket!

Skorpió 
2006 első néhány hónapjában kreativitása és kitartása látványos eredményt hoz. A munkahelyén legyen óvatos és 
türelmes! Érzelmi életét a szokásos tűz jellemi. A szenvedélyt és a változatosságot keresi, de talán itt az ideje, hogy 
elmélyítse partnerével a kapcsolatát. Tartós boldogságot csak ettől remélhet.

Nyilas
2006 első fele anyagi sikereket talán nem hoz, de elégedettséget és boldogságot biztosan. Brilliáns ötleteit az év 
bármelyik periódusában megvalósíthatja. A barátok és a kollégák mindenben támogatni fogják, hiszen Önt nyíltsá-
gáért,őszinteségéért sokan szeretik. A magánéletével kapcsolatban fontos felismerésekre jut. 
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A SZITA SZILVIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA
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