HOROSCOP! Zodiile care sunt provocate sÄƒ schimbe
ceva Ã®n viaÅ£a lor

2019-09-24 08:01:43

Berbec

Cheltuielile s-ar putea Å£ine scai de tine astÄƒzi, dar trebui sÄƒ faci tot ce îÅ£i stÄƒ în putere pentru a renunÅ£a la o parte d
DacÄƒ gândeÅŸti lucrurile la rece, îÅ£i dai ÅŸi tu seama cÄƒ nu este vorba de unele achiziÅ£ii importante pentru tine în ace
perioadÄƒ, de o nevoie imperioasÄƒ pentru ceea ce Å£i-ai propus zilele acestea. În cazul în care ar trebui sÄƒ cumperi un cad
gândeÅŸte-te la o alternativÄƒ mai puÅ£in costisitoare decât cea pe care o ai în minte acum. Cu siguranÅ£Äƒ vei gÄƒsi ceva
frumos, dar la un preÅ£ convenabil.
Taur

A doua zi a acestei sÄƒptÄƒmâni ar putea veni la pachet cu unele tensiuni în familie. Ceva din atitudinea anumitor membri ai
familiei te calcÄƒ pe bÄƒtÄƒturi ÅŸi riÅŸti sÄƒ afiÅŸezi o faÅ£etÄƒ a ta pe care nu o arÄƒÅ£i prea des. În loc de persoana
care eÅŸti în cele mai dese situaÅ£ii, s-ar putea sÄƒ iasÄƒ la suprafaÅ£Äƒ ipostaza ta reactivÄƒ ÅŸi chiar agresivÄƒ. Gând
rezolvi ceva ieÅŸindu-Å£i din fire. Cu vorba blândÄƒ ÅŸi explicaÅ£iile necesare, s-ar putea sÄƒ realizezi mai mult decât cu
ridicat. UrmÄƒreÅŸte aÅŸadar sÄƒ-Å£i înÄƒbuÅŸi nervii în faÅŸÄƒ.
Gemeni

Aceasta este una dintre acele zile în care trebuie sÄƒ te gândeÅŸti de douÄƒ ori înainte sÄƒ vorbeÅŸti ÅŸi de trei ori înainte
la vorbele care circulÄƒ. FÄƒrÄƒ sÄƒ vrei, ai putea ajunge sÄƒ dai din casÄƒ ori sÄƒ spui lucruri care vor fi înÅ£elese greÅŸ
acest lucru doar dupÄƒ ce interlocutorul ÅŸi-a fÄƒcut o pÄƒrere despre tine. Sau poate cÄƒ iei de bun ce zice gura târgului Å
cuiva drag reproÅŸuri inutile. CircumspecÅ£ia îÅ£i poate fi un aliat de nÄƒdejde în astfel de situaÅ£ii, deci cautÄƒ sÄƒ dai
precauÅ£ie.
Rac

Nu este prea indicat sÄƒ faci astÄƒzi investiÅ£ii, nici dacÄƒ vizeazÄƒ un proiect personal, nici dacÄƒ implicÄƒ cheltuieli de
a unei iniÅ£iative care nu îÅ£i aparÅ£ine. S-ar putea sÄƒ fie prea devreme pentru un asemenea angajament: astrele indicÄƒ f
cÄƒ mai sunt chestiuni de pus la punct înainte sÄƒ glisezi o parte semnificativÄƒ din economiile tale în direcÅ£ia business-ur
sau a planurilor pe termen lung. În principiu, ele nu prezintÄƒ risc de pierderi financiare dacÄƒ sunt ÅŸlefuite bine. Ai rÄƒbd
aÅŸadar ÅŸi vezi ce ar mai fi de fÄƒcut. DacÄƒ Å£i se solicitÄƒ un împrumut, gândeÅŸte-te de douÄƒ ori.
Leu

Cu Luna în semnul naÅŸterii tale, tendinÅ£ele tale de a ieÅŸi în evidenÅ£Äƒ ar putea fi mai accentuate decât de obicei, iar d
tÄƒi sunt mai discreÅ£i sau pun preÅ£ mai mare pe colegialitate decât pe individualism, înseamnÄƒ cÄƒ s-ar putea lÄƒsa cu

între voi astÄƒzi. Se aÅŸteaptÄƒ un alt fel de comportament ÅŸi reacÅ£ii din partea ta, deci cautÄƒ sÄƒ laÅŸi faptele sÄƒ v
tÄƒu. În caz contrar, s-ar putea sÄƒ fi catalogat(Äƒ) greÅŸit, în neconformitate cu cine eÅŸti tu. CautÄƒ sÄƒ îi citeÅŸti pe c
adaptezi aÅŸteptÄƒrilor pe care le au.
FecioarÄƒ

În ceea ce te priveÅŸte, ziua de marÅ£i nu se aratÄƒ a fi una prea grozavÄƒ. Ceva pare sÄƒ te necÄƒjeascÄƒ destul de tare Å
sÄƒ nu fie ceva ce s-a întâmplat foarte recent. Ies probabil la suprafaÅ£Äƒ stÄƒri ÅŸi trÄƒiri a cÄƒror existenÅ£Äƒ ai negat
multÄƒ vreme ÅŸi te plaseazÄƒ într-o pasÄƒ destul de proastÄƒ. CautÄƒ aÅŸadar sÄƒ nu o accentuezi petrecându-Å£i mai
este necesar în preajma persoanelor care te vampirizeazÄƒ energetic sau care te împovÄƒreazÄƒ cu problemele lor. Ai nevoie
tine de oameni pozitivi, care sÄƒ te molipseascÄƒ de optimism.
BalanÅ£Äƒ

A doua zi a acestei sÄƒptÄƒmâni Å£i-ar putea aduce temeri cu privire la modul în care vor evolua unele situaÅ£ii prezente. S
putea sÄƒ fie vorba de unele prietenii, proiecte de viitor sau planuri de naturÄƒ personalÄƒ sau colectivÄƒ aflate la o cotiturÄ
cÄƒror parcurs te îngrijoreazÄƒ destul de mult astÄƒzi. Înainte sÄƒ plonjezi cu totul în griji, încearcÄƒ sÄƒ vezi dacÄƒ existÄ
face pentru a ghida mersul lucrurilor. DacÄƒ ai luat orice mÄƒsurÄƒ posibilÄƒ pentru a le garanta o bunÄƒ dezvoltare, sustra
acestor gânduri ÅŸi priveÅŸte situaÅ£ia dintr-o perspectivÄƒ optimistÄƒ. Poate face minuni uneori.
Scorpion

Se anunÅ£Äƒ o zi complicatÄƒ pentru nativii(ele) acestui semn care activeazÄƒ în cadrul unui parteneriat profesional ori al c
domeniu de activitate implicÄƒ lucrul constant cu oamenii. Atitudinea condescendentÄƒ de care dÄƒ dovadÄƒ asociatul(a), u
colaborator sau client important împiedicÄƒ buna desfÄƒÅŸurare a proiectelor pe care le aveÅ£i împreunÄƒ. Nu îÅ£i place a
ceilalÅ£i îÅŸi arogÄƒ drepturi pe care nu le au ÅŸi dau comenzi în stânga ÅŸi în dreapta fÄƒrÄƒ sÄƒ le discute înainte. Poa
semnala totuÅŸi aceastÄƒ nemulÅ£umire pe un ton calm, ai vedea o corijare a comportamentului lor. Nu rÄƒspunde cu aceea
monedÄƒ.
SÄƒgetÄƒtor

Åži pe tine te aÅŸteaptÄƒ o zi complexÄƒ la serviciu. Pare-se cÄƒ sarcinile de lucru care Å£i se deleagÄƒ au un grad de dific
destul de ridicat, implicÄƒ sÄƒ te încadrezi în termene-limitÄƒ greu de respectat sau doar vin la pachet cu aÅŸteptÄƒri pe ca
doreÅŸti sÄƒ le înÅŸeli. Se întrevede aÅŸadar multÄƒ agitaÅ£ie la birou, atât în interiorul tÄƒu, cât ÅŸi în afarÄƒ. În aces
important sÄƒ te menÅ£ii într-o stare de echilibru fizic ÅŸi mental cât mai solidÄƒ. În caz contrar, riÅŸti sÄƒ cedezi în faÅ£
sÄƒ îÅ£i piarÄƒ tot randamentul.
Capricorn

DacÄƒ ai trecut printr-o perioadÄƒ mai dificilÄƒ cu partenerul recent, ziua de azi te-ar putea pune faÅ£Äƒ în faÅ£Äƒ cu unel
de care credeai cÄƒ ai scÄƒpat. Ceva anume din comportamentul celui drag sau din modul în care îi interpretezi tu anumite
reacÅ£ii te face sÄƒ crezi cÄƒ îÅ£i ascunde ceva sau cÄƒ s-a schimbat atitudinea sa faÅ£Äƒ de tine într-un mod care îÅ£i dis
principiu, n-ar trebui sÄƒ te temi sÄƒ-l convoci la o discuÅ£ie pe aceastÄƒ temÄƒ. DacÄƒ dai dovadÄƒ de deschidere ÅŸi di
de a te schimba, cu siguranÅ£Äƒ cÄƒ reacÅ£ia sa va fi reciprocÄƒ.
VÄƒrsÄƒtor

În cazul tÄƒu, tensiunile cu partenerul s-ar putea datora unor chestiuni de ordin domestic sau gospodÄƒresc. Pe cel drag îl
nemulÅ£umeÅŸte poate atitudinea ta vis-a-vis de unele treburi casnice de maximÄƒ importanÅ£Äƒ. Este posibil sÄƒ fi prom
duce la bun sfârÅŸit unele proiecte pe care le-ai lÄƒsat în schimb sÄƒ treneze. Ori felul în care te raportezi la unele probleme

familie nu este unul care sÄƒ înlesneascÄƒ procesul de descoperire a unei soluÅ£ii. Este clar cÄƒ trebuie sÄƒ daÅ£i amândoi
de mai multÄƒ înÅ£elegere ca lucrurile sÄƒ reintre pe fÄƒgaÅŸul normal. Preia iniÅ£iativa cât mai curând.
PeÅŸti

Tensiunile care pânÄƒ mai ieri mocneau la birou riscÄƒ astÄƒzi sÄƒ dea pe dinafarÄƒ ÅŸi sÄƒ producÄƒ unele fricÅ£tiuni î
de muncÄƒ. La fel de posibil este sÄƒ ai de-a face cu încurcÄƒturi pe plan profesional, datorate cel mai probabil faptului cÄƒ
fost suficient de atent(Äƒ) pe parcursul unei anumite etape a sarcinii de lucru de care te ocupi acum. AsigurÄƒ-te cÄƒ îÅ£i iei
precauÅ£ie posibilÄƒ pentru a evita erorile care Å£i se datoreazÄƒ Å£ie. În privinÅ£a celorlalte, nu poÅ£i face mai mult dec
o sugestie sau sÄƒ verifici regulat aparatura tehnicÄƒ.
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