Horoscop: ÃŽnceputul lunii aduce dezastrul pentru o zodie
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BERBEC Ai unele probleme personale ÅŸi de familie ? simÅ£i nevoia sÄƒ le discuÅ£i cu cineva. ÎÅ£i trebuie un sfat bun, o
perspectivÄƒ obiectivÄƒ asupra problemei. Mai aÅŸteaptÄƒ puÅ£in, insistÄƒ ÅŸi aÈ™a poÅ£i gÄƒsi ceea ce cauÅ£i! Ai în
încercÄƒri, încerci sÄƒ treci peste praguri, obstacole, sau eÅŸti solidar cu cineva în aceastÄƒ situaÅ£ie. Nu te grÄƒbi, nu te r
sorÅ£ii sunt de partea ta. AstÄƒzi încearcÄƒ sÄƒ te relaxezi, un pic!

TAUR Te pregÄƒteÅŸti de weekend È™i de cumpÄƒrÄƒturile rituale de vineri. PrimeÈ™ti unele rugÄƒminÈ›i, la birou. Fii
naiv, nu poÅ£i Å£ine locul tuturor! AstÄƒzi nu prea ai soluÅ£ii, îÅ£i trebuie un sfat bun, o perspectivÄƒ obiectivÄƒ a proble
Ai de luat decizii personale, importante, dar ÅŸi de familie ÅŸi simÅ£i nevoia sÄƒ le discuÅ£i cu cineva. Dar, alege cu iscus
confesorul!

GEMENI AstÄƒzi poÅ£i îmbina simÅ£ul practic cu creativitatea, imaginaÅ£ia. ÎndreaptÄƒ-te cÄƒtre activitÄƒÅ£i care nu ce
competiÅ£ie, gen ?provocari? ÅŸi ?clasamente?. Alea sunt pentru proÅŸti! O zi favorabilÄƒ mai ales pentru nativele zodiei.
parte dintre nativii din zodia protejatÄƒ de Mercur poate pleca, însÄƒ, într-o cÄƒlÄƒtorie, poate pentru începutul de weekend,
departe, stelele sunt binevoitoare.

RAC Fii iscusit ÅŸi reciclezÄƒ, reactiveazÄƒ, unele proiecte, idei din trecut. DacÄƒ s-au dovedit valabile atunci, sunt bune o
Poate doar câteva modificÄƒri, tehnologia evolueazÄƒ, omenirea, nu! Ai ceva de spus ÅŸi insiÅŸti mereu, pentru cÄƒ ai dre
Expresivitatea, comunicarea ta, câÅŸtigÄƒ în originalitate ÅŸi astÄƒzi atrage atenÅ£ia anturajului, familiei. E o zi fastÄƒ, fo

LEU EvitÄƒ enervare ÅŸi stresul, chiar dacÄƒ auzi o bârfÄƒ rÄƒutÄƒcioasÄƒ despre tine. Toamna lungÄƒ, adevÄƒratÄƒ va
intrigile, este un fenomen ciudat, dar lumea nu are ce face! EÅŸti gata sÄƒ-Å£i asumi unele riscuri ca sÄƒ obÅ£ii o stabilitate
profesionalÄƒ mai mare. Dar, vorba proverbului, ?nu da vrabia din mânÄƒ?! ÎncearcÄƒ sÄƒ iei informaÅ£ii mai multe, cu dis

FECIOARÄ‚ DacÄƒ este sÄƒ cumperi îmbrÄƒcÄƒminte de sezon sunt indicate numai lâna de calitate, pielea È™i blana natu
este sÄƒ faci noii prietenii, ia informaÅ£iile necesare, dar nu de pe reÅ£ele. Calitatea conteazÄƒ! Ai unele îndoieli asupra
drumului pe care l-ai ales. RisipeÅŸte grijile, stelele indicÄƒ cÄƒ ceea ce ai hotÄƒrât este benefic pentru tine. Calea este grea
desigur, dar ÅŸi rÄƒsplata, pe mÄƒsurÄƒ!

BALANÅ¢Ä‚ EvitÄƒ disputele, discuÅ£iile în contradictoriu. Te obosesc degeabÄƒ, nu rezolvi nimic. Treci printr-o perioadÄ
care eÅŸti nervos, dar nu convingÄƒtor. Taci ÅŸi zâmbeÅŸte, cu gura închisÄƒ! O discuÅ£ie cu cineva din jurul tÄƒu, fam
profund. Reflectezi, cÄƒ, lângÄƒ tine, neÅŸtiute, se întâmplÄƒ multe ÅŸi cÄƒ fiecare are secretul lui. ÎncearcÄƒ sÄƒ dai aju
Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede, fÄƒrÄƒ amintiri memorabile, stelele îÅ£i surâd din nou.

SCORPION EÅŸti informat cÄƒ totalul cheltuielilor întrece cu mult bugetul iniÅ£ial! Treburi de serviciu, nu le lua cu tine ac
AstÄƒzi te stÄƒpâneÅŸti cu greu în faÅ£a vitrinelor, ai dori sÄƒ cumperi tot. Domeniul sentimental este favorizat de stele! T
protecÅ£ia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi ÅŸi indrazneÅ£e, dacÄƒ nu chiar comice, mai ales dacÄƒ lu
în domenii legate de copii.

SÄ‚GETÄ‚TOR În ultimul timp întâmplÄƒrile ÅŸi evenimentele s-au bulucit în viaÅ£a ta ÅŸi tu ai ripostat automat, fÄƒrÄƒ

Azi a venit timpul sÄƒ-Å£i faci un plan, sÄƒ analizezi ÅŸi sÄƒ sintetizezi! EÅŸti în plinÄƒ formÄƒ ÅŸi cu un tonus bun. A
forÅ£ele tale, pentru cÄƒ eÅŸti în situaÅ£ia de a trece un prag important, interviu, angajare, examen. Conjunctura îÅ£i este
favorabilÄƒ!

CAPRICORN AstÄƒzi stelele îÅ£i sortesc o întreagÄƒ telenovelÄƒ, cu bârfe suculente ÅŸi intrigi meseriaÅŸe. DacÄƒ îÅ£i
poÅ£i decât sÄƒ savurezi momentul, dacÄƒ nu, ziua, oricum, trece repede! ÎÅ£i plac paradoxurile ÅŸi te joci cu situaÅ£ii ex
Atâta timp cât este vorba despre alÅ£ii, eÅŸti dispus sÄƒ riÅŸti! AstÄƒzi ai de dat un rÄƒspuns, dar nu te grÄƒbi, analizeazÄ
Profesional, dar ÅŸi personal treburile par sÄƒ meargÄƒ ceva mai bine.

VÄ‚RSÄ‚TOR Un prieten are mare nevoie de ajutor. VorbeÅŸte cu el, stai în preajma lui, are nevoie de solidaritate umanÄƒ
sprijin prietenesc. Sigur cÄƒ banii rezolvÄƒ, dar de obicei, nu totul! Vitalitatea ÅŸi calmul tÄƒu atrag! Ai o zi bunÄƒ ÅŸi se
departe. PânÄƒ la urmÄƒ iei o hotÄƒrâre, dar Å£i se pare cÄƒ nu ai luat în considerare toate datele problemei, cÄƒ nu Å£i-ai
?stereotipuri de comportament?, cÄƒ întotdeauna stai în defensivÄƒ È™i cÄƒ pierzi ceva din vedere.

PEÅžTI O laudÄƒ, sau o situaÅ£ie favorabilÄƒ te fac sÄƒ speri într-o îmbunÄƒtÄƒÅ£ire a drumului carierei tale. ProfitÄƒ Å
favoare, dar sÄƒ nu fie mÄƒrirea salariului, ci ceva legat de condiÈ›iile de muncÄƒ! În duo, ai o zi excelentÄƒ, te înÅ£elegi c
ÅŸi Eva înainte de ÅŸarpe. Solo fiind, încÄƒ îÅ£i cauÅ£i ?jumÄƒtatea?, dar cÄƒutarea aceasta permanentÄƒ, ca a Sfântului
sÄƒ te enerveze! Ai de luat ÅŸi o altÄƒ decizie. Mai grea!
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