Horoscop! Zodia ce va avea parte de mari dezamÄƒgiri!

2019-11-05 08:02:15

BERBEC DimineaÅ£a, dacÄƒ ai dificultÄƒÅ£i, probleme, nu ezita sÄƒ le împÄƒrtÄƒÅŸeÅŸti cu cei din jur, sÄƒ le ceri sfa
sociabil ÅŸi binevoitor, dar nu trebuie sÄƒ faci eforturi obositoare! Astazi ai aproape o zi întreagÄƒ de aspecte cosmice aproa
favorabile. Pentru un procent mare din Berbeci, cu siguranÅ£Äƒ. Profita si gaseÅŸte-Å£i echilibrul interior si pacea sufleteas
de care ai atâta nevoie! Nu-Å£i mai face atâtea griji, viaÅ£a este complicatÄƒ ÅŸi fÄƒrÄƒ sa o faci tu ÅŸi mai complexÄƒ.
naiv, nu te mai lÄƒsa dus de nas de presÄƒ, de televiziuni?

TAUR Stelele spun cÄƒ eÅŸti prea vorbÄƒreÅ£, ?dai din casÄƒ?! MÄƒsoarÄƒ-Å£i vorbele ÅŸi controleazÄƒ-Å£i atitudine
mediul profesional. Altfel, te costÄƒ! Nu pleca la drum lung, pe searÄƒ! O atitudine de genul ?toÅ£i o sÄƒ avem de câÅŸtiga
recomandatÄƒ. PlanificÄƒ-Å£i timpul în aÅŸa fel încât sÄƒ te ÅŸi distrezi. EvitÄƒ semnele de foc! TotuÅŸi, ai configuraÅ
mai ales in domeniul afacerilor cu amÄƒnuntul, comerÅ£ului, în general. PoÅ£i sÄƒ cumperi ceva care îÅ£i place ÅŸi sÄƒ f
ieftin.

GEMENI AstÄƒzi încearcÄƒ sÄƒ nu calci greÅŸit, nici la propriu, nici la figurat. Nu te lÄƒsa încântat, sedus, nu fii superfici
cineva îÅ£i zâmbeÅŸte, înseamnÄƒ cÄƒ are un interes! Tu faci la fel, nu? Plimbarea planetei protectoare Mercur, retrograd, n
dÄƒ foarte multÄƒ libertate de miÅŸcare ÅŸi exprimare. EÅŸti redus la programul zilnic, fie cÄƒ este vorba de serviciu, dis
dragoste. Nu încerca sÄƒ schimbi ceva, astÄƒzi noul, noutatea, chiar cumpÄƒrÄƒturile ? nu îÅ£i sunt favorabile!

RAC Ai o sursÄƒ de amuzament, un coleg, un prieten, cineva din jurul tÄƒu. Cu veselie suporÅ£i dificultÄƒÅ£ile ÅŸi cÄƒld
uÅŸor! AstÄƒzi simÅ£i nevoia unei ambiaÅ£e plÄƒcute, oameni care sÄƒ te înÅ£eleagÄƒ! Azi ai nevoie de mult optimism p
rezolvarea treburile tale cotidiene. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea în decizii pe
care trebuie sa o arÄƒÅ£i anturajului. Dar, nu te forÅ£a sÄƒ convingi persoane rudimentare sau rÄƒuvoitoare. LasÄƒ-i în pla
Domnului! Te-ai gândit vreodatÄƒ la semnificaÅ£ia ?plata Domnului??

LEU EÅŸti bine inspirat, dar nu încerca sÄƒ te baÅ£i cu toatÄƒ lumea în acelaÅŸi timp, planificÄƒ-Å£i secvenÅ£ial activita
prioritÄƒÅ£ile tale. DacÄƒ eÅŸti la serviciu, azi evitÄƒ discuÅ£iile cu ÅŸefii. Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ
asculÅ£i, iar astÄƒzi este una dintre acele zile. PoÅ£i afla o multime de noutati nebanuite, care iti vor fi de folos. È˜ezi È™i
cugeta, spune o veche zicala din Ardeal, care astazi È›i se potriveÈ™te perfect. Ia mai multe informaÈ›ii ÅŸi abia atunci poÅ
o decizie buna!

FECIOARÄ‚ O zi favorabilÄƒ în ceea ce priveÅŸte legÄƒturile de prietenie, contactele sociale, relaÅ£iile umane. Ai o perioa
de afirmare, la serviciu, acasÄƒ, sau în anturaj. Ai nevoie de sprijin ÅŸi din partea celor din jur, a colegilor ÅŸi a familiei. Si
intri în crizÄƒ de timp ÅŸi nici banii nu îÅ£i ajung pentru proiectele tale, iar astÄƒzi, marÅ£i, trei ceasuri rele, îÅ£i faci plan
utopice pentru restul sÄƒptÄƒmânii. O informaÅ£ie de la niÅŸte prieteni adevÄƒraÅ£i te pune pe pista cea bunÄƒ, în cele di

BALANÅ¢Ä‚ De astÄƒzi noul, ca ÅŸi categorie filosoficÄƒ, îÅ£i este favorabil. Eforturi constructive concentrate începând c
dimineaÅ£Äƒ. Dar trebuie sÄƒ analizezi, la rece, situaÅ£ia, sÄƒ fii realist! Stai in afara exagerarilor de tot felul ! Configuratia
astrologica iti indica sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru cÄƒ lucrurile se vor lÄƒmuri. O
bârfÄƒ sau un schimb mai tÄƒios de cuvinte te-au fÄƒcut sÄƒ te îndoieÅŸti de un prieten. De obicei trÄƒdÄƒrile astea sunt p

parte din paranoia ta cotidianÄƒ bine temperatÄƒ. Dar cui îi pasÄƒ, dacÄƒ tu te simÅ£i mai bine!

SCORPION Nu lÄƒsa situaÅ£ia sÄƒ se? învenineze! DacÄƒ nu îÅ£i place ceva, dacÄƒ te deranjezÄƒ, spune, ia atitudine, po
civilizat. Dar, te poÅ£i lansa fÄƒrÄƒ grijÄƒ în noi proiecte, sau noi cuceriri! DacÄƒ ai de trecut un prag, sau un interviu, sau p
simplu vrei sÄƒ convingi pe cineva, atunci astÄƒzi este ziua favorabilÄƒ! A doua parte a zilei este favorabilÄƒ vizitelor, ieÅŸ
prietenii la un suc, corespondenÅ£ei, plimbÄƒrilor prin supermarketuri. ÎnsÄƒ nu trebuie sÄƒ uiÅ£i cÄƒ, Saturn din Capricor
indicÄƒ ÅŸi cÄƒ unele lucruri pot întârzia. De obicei cele pe care le aÅŸtepÅ£i cu nerÄƒbdare?

SÄ‚GETÄ‚TOR UrmeazÄƒ sfaturile bune care Å£i se dau! AÅŸa poÅ£i sÄƒ reuÅŸeÅŸti sÄƒ-Å£i îmbunÄƒtÄƒÅ£eÅŸti ca
unele griji ÅŸi temeri. Nu suporÅ£i critica, nici mÄƒcar pentru cei din jurul tÄƒu! Uneori te înÅŸeli în privinÅ£a oamenilor
iÅ£i faci pareri preconcepute. Evita dezamagirea, fiind mai pragmatic în relaÅ£iile cu colegii, dacÄƒ eÅŸti la serviciu, sau cu
anturajul, dacÄƒ eÅŸti în vacanÅ£Äƒ. AtenÅ£ie la solicitarea nervoasÄƒ, la stres, nu lÄƒsa mass media sÄƒ-Å£i otrÄƒveasc
negative! Marea majoritate a informaÅ£iilor vehiculate nu ar trebui sÄƒ te intereseze!

CAPRICORN ExprimÄƒ-te liber, fÄƒ-Å£i simÅ£itÄƒ prezenÅ£a, prin vorbe ÅŸi atitudine, fie cÄƒ eÅŸti la serviciu, sau în
CircumstanÅ£ele sunt de partea ta ÅŸi poÅ£i sÄƒ-Å£i arÄƒÅ£i bunele intenÅ£ii ÅŸi simpatia! NeliniÅŸtea È™i nerÄƒbda
tale sunt pe cale sa-ti joace o festa. Trebuie sa ai rÄƒbdare si sa astepti, altfel strici totul! AÅŸa cÄƒ lasÄƒ decizia pe mai târz
fondul unei configuraÅ£ii slabe ÅŸi cam confuze, voinÅ£a si determinarea care te-au caracterizat în ultimul timp încep sÄƒ s
estompeze. Poate cÄƒ nici nu trebuie sÄƒ iei o hotÄƒrâre? ia gândeÅŸte-te!

VÄ‚RSÄ‚TOR Te implici mult, dai de la tine, fie cÄƒ e vorba de serviciu, proiecte personale, sau relaÅ£ii sentimentale. Este
investiÅ£ie, îÅ£i faci socoteala cÄƒ o sÄƒ primeÅŸti cel puÅ£in la fel de mult cât oferi tu! De azi începe o perioadÄƒ potriv
promovarea intereselor personale ÅŸi avansare sociala. Luna în aspecte interesante este un generator de idei fanteziste ÅŸi
trÄƒznite, idei pe care, se parÄƒ cÄƒ nu te gândeÅŸti mult ca sÄƒ le pui în practicÄƒ. Un procent dintre nativi pot sÄƒ aibÄƒ
plÄƒcutÄƒ: ÅŸefii sau patronii te pot aprecia în mod deosebit, pentru o periodÄƒ de realizÄƒri ÅŸi acumulÄƒri, sau poÅ£i f
printre cei din jur, dacÄƒ nu ai È™efi.

PEÅžTI AstÄƒzi nu ezitÄƒ sÄƒ negociezi, sÄƒ discuÅ£i pânÄƒ la cele mai mici detalii, dacÄƒ este vorba despre interesele ta
la interpretÄƒri ÅŸi nu te baza pe înÅ£elegerea celor cu care discuÅ£i! AstÄƒzi rezolvi cu mult calm discuÅ£iile cu partener
prietenii, un zâmbet ÅŸi o bÄƒtaie pe umÄƒr pot rezolva mai multe decât o atitudine încruntatÄƒ, agresiva ÅŸi neplÄƒcutÄƒ
mari specialiÅŸti în tÄƒceri? grÄƒitoare! Dar, astÄƒzi, trebuie sÄƒ comunici, sÄƒ vorbeÅŸti precis ÅŸi clar, sÄƒ convingi f
interpretÄƒri ulterioare.
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