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                             2015 JANUár  

 

Igazi lehetőség van most arra, hogy a sokszor megmosolygott Újévi fogadalmak most valóban 

sikerüljenek. Fontos lenne. érdemes lenne kis időt szánni, hogy ebben az évben a fogaldalmakat 

komolyan vegyük, jó és fontos fogadalmakat tegyünk és valóban változzunk általuk !!!!!!!! Bár nem lesz 

egyszerű, de kapunk hozzá égi támogatást !!! 

Szaturnusz Mar kvadrát a hónap közepén: nehezített cselekvőképesség,  bénult, élettelen időszak,  21től 

enyhül, de utána anyagi és érzelmi nehézségek. 
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                          2015 FEBRUár ♥?☻ 

 

NAGYON KÜLÖNLEGES ÉGI ÁLLÁSOK .... !!  

6-tól 10-ig a Halak jegyében bár nem pontos együttállás, de mégis fontos együtt rezgás 

tapasztalható, a Mars, a Vánusz és  Chiron (karmikus sebek) laza kapcsolódásával. Erőteljesen 

érvényes a „Dobd vissza kenyérrel” hozzáállás, amely csodás belső gyógyulásokat indíthat el a 

párkapcsolati témában. 

18-19 szintén nagyon különleges... : nagyon óvatosan bánva ezzel a kifejezéssel, amely  sokakat 

csúnyán félrevezet, de lélekpárok találkozása történhet ezekben a napokban. Tudd, és vedd 

komolyan, hogy megtörténhet és tudd hogy akkor tud boldogságban kiteljesedni, ha 

egyensúlyállapotban, lelkileg éretten közelíted meg a kérdést és nem azt látod bele, hogy majd 

most megoldódik életed minden problémája, mert annak terhét Ő leveszi a válladról. Ne 

ilyesmire gondolj !!!!! 

20-21 szintén fontos: szerelem, de ezúttal kifejezetten FONTOS, TARTÓS KAPCSOLATOK 

alakulása vagy erősödése lehetséges. 

 

EZEKBAN A PÁRKAPCSOLATI KÉRDÉSEKBEN,  ha komolyan veszed, fontos lenne, hogy a saját 

személyes horoszkóp vizsgálatával egy teljesebb képre láss rá !! 

28: fontos folyamat keződik, megint csak párkapcsolat téma, márciusban folytatódik, 

magyarázat ott.. 
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