
HOROSKOP
Vattumannen

 Djupsinnig, romantisk med en känsla för expremen-
tering  

Var försiktig och undvik små skador, särskillt vid 
sportaktiviteter. December ger harmoni med ditt 

personliga liv och karriär, alltså behöver du inte vänta 
på förändringar inom detta område. Du bör ta hand 
om din hälsa. Och inte heller slöa omkring även fast 
andra gör det. Vill du gå ner i vikt bör du först och 

främst skära ner på alkoholen. 

Fisken
Blygsam, känslig & stark själuppfattning

På jobbet kommer du inte få någon vila under decem-
ber månad. Du är på väldigt bra humör. Tack vare din 
insats är din karriär väldigt stabil nu, alltså behöver du 

inte ta itu med några problem. Om dina kollegor är 
avundsjuka på dig, försök hitta de fel du gör och försök 

vara trevligare. Var försiktig så att du inte glömmer 
bort dina nära och kära, se till att hitta tid för dem.  

Kräftan
Emotionell men mottaglig, lynnig & avvaktande

En aktiv livsstil hjälper dig i form och hjälper dig även 
att bli av med stressen från din kropp. Fokusera inte 
bara på dig själv, utan din kärlek och familj förtjänar 
också uppmärksamhet. Dina relationer kommer vara 
harmoniska och starka. Om du känner att du har för 
mycket jobb att göra, bör du prioritera eller sätta upp 

ett schema för att underlätta för dig själv. 

Skorpionen 
Observant, förutseelsebar & empatisk

Du har en realistisk världssyn. Detta kan förhindra 
dig från spontant beteende. Var inte rädd för att vara 
glad, våga ta bort din seriösa mask. Du kommer att få 
en positiv energi till relationer, chansen är stor att du 
träffar den rätta. Långsiktiga relationer kommer att 
blomstra upp. Under den senaste tiden har du varit 
hälsosam, bråka inte med det. Det kan leda till pro-

blem.

Stenbocken
Försiktig, envis & allvarlig

Stenbocken har ofta tendens att kontrollera allt runt 
omkring sig. Du borde börja arbeta med att kontroll-
era dig själv. Istället för missbruka din ledarskapsroll 
borde du istället försöka att hitta fördelar gentemot 
andra genom vänligt beteende. Efter att du rusat ge-
nom året, är det nu mera familjen du borde hitta tid 

för, det är det viktigaste du har. 

Tvillingarna
Kommunikativ, artig, med ett sinne för humor 

Du kan se fram emot att tillbringa din tid med familj, 
din kärlek och dina vänner. Med dem kommer du att 
glömma dina dagliga problem. Även tvilligen måste 
vara realistisk. Alla stjärnor lyser för dig. Har du haft 
tanken att ta stora steg, är det nu den bästa tiden! Ta 
hand om din hälsa, även om du är trött bör du inte 

ignorera din personliga hygien. 

Väduren
Inre styrka, spontan energi & självförtroende

Tack vare alla framgångar du uppnått ger december 
månad dig optimismens anda. Men kom ihåg att det 

inte alltid är den bästa lösningen att låta ditt hjärta be-
stämma, du ska alltid bestämma rationellt. December 
kommer vara en bra tid tid för kärlek. Du kommer att 

vara optimistisk och positiv.

Skytten
Målmedveten, energisk & fylld med längtan

Du kommer äntligen kunna slappna av, se tillbaka på 
året för att få styrka inför nästa år. Ansträng dig inte 
för mycket. Du ser fram emot ett harmoniskt slut av 
året, tillsammans med dina kära. Gör klart alla dina 
uppgifter direkt, skjut inte upp arbetet. Du sprider 

leenden överallt omkring dig, men du mår inte så bra 
på insidan. Berätta vad det är som stör dig. 

Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd & öppen

Du är mycket seriös men tar även ansvar, vilket din 
partner uppskattar. Använd dessa egenskaper i ditt 

jobb, för du ställer allt till rätta efter att ha förstört det 
i det förflutna. Du kommer ägna december till själv-
utveckling. Det var längesen du läste en bok, ge det 

en chans. Tänk på dig själv, och lyssna på din kropp, 
pressa inte gränserna, stanna hemma från kvällens 

inbjudan och slappna av. 

Vågen
Rättvis, sympatisk, harmonisk & intellekt

All den fritid som december ger dig, spenderar du i 
en harmonisk familjemiljö. Tack vare karriärfram-

gångar har du en känsla av att du förtjänar resten. Du 
måste kämpa för uppmärksamheten hos personen du 

är intreserad av, men det kommer att vara värt det, 
och du kommer att må bra. Dina känslor kommer 

vara mycket starka, försök att hålla en låg profil. Tänk 
inte på hämnd, otur kan vända sig mot dig.  

Jungfrun
Försiktig, uppmärksam, intelligent & nogrann

Det är en bra månad för självreflektion. Genom att 
göra en lista över framgångar och misslyckanden, 

planera dina mål för kommande år. Uppmärksamma 
din familj och partner. När det gäller känslor kommer 

du att vara inåtvänd. Dina uttryck kommer att vara 
besvärliga. Du har inga signifikanta händelser i din 

karriär framför dig. 

Oxen
Stark, envis, praktisk & beslutsam

December kan innebära konflikter inom familjen när 
du blir domaren. Du har en mycket stark moralisk 

känsla. Tack vare detta kan du enkelt lösa problem. På 
jobbet kan du förvänta dig en positiv period, men när 
det gäller personligt liv kan det bli svårare. Du står in-
för ett viktigt beslut, oavsett vilket beslut du tar, kom-
mer din familj att finnas där för dig och vara ett stöd. 

Det faktum att du mår dåligt kan bero på trötthet. 

December  

 Fatbardha & Shevin


