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Horoscop 31 decembrie 2019 ? Berbec
TrezeÅŸte-te din vis, pentru cÄƒ s-ar putea sÄƒ fii captiv într-o iluzie ÅŸi, dacÄƒ nu deschizi ochii acum, vei alimenta mai d
plan imposibil. Fii atent la semnalele care vin de pretutindeni cÄƒ lucrurile nu sunt chiar aÅŸa cum le vezi, pentru cÄƒ Å£i-a
inventat singur un scenariu în care ai început sÄƒ crezi, de parcÄƒ ar reprezenta realitatea, ceea ce nu e adevÄƒrat. Ai fost ind
eroare de un miraj, ai fost prins în mreje de o persoanÄƒ care te-a manipulat ÅŸi a ÅŸtiut sÄƒ te influenÅ£eze în direcÅ£ia p
dorea, dar azi sunÄƒ clopoÅ£elul ÅŸi bula de sÄƒpun în care ai plutit o vreme se sparge. Revii cu picioarele pe pÄƒmânt ÅŸ
dezmeticeÅŸti din rÄƒtÄƒcire.

Horoscop 31 decembrie 2019 ? Taur
SimÅ£i cÄƒ lumea aÅŸteaptÄƒ mult de la tine, dar nu eÅŸti în cea mai bunÄƒ formÄƒ pentru a le ÅŸi oferi ceea ce pretind.
pasÄƒ prea optimistÄƒ ÅŸi nu ai încredere în tine, ceea ce te face sÄƒ preferi sÄƒ stai în umbrÄƒ, ca sÄƒ nu-i dezamÄƒgeÅŸ
aÅŸteptÄƒri atât de mari de la tine. AltÄƒdatÄƒ pretenÅ£iile lor te-ar fi ambiÅ£ionat mai tare, te-ar fi împins mai sus pe cale
azi te retragi ÅŸi taci, sperând sÄƒ nu te observe nimeni. Nu e atitudinea cea mai bunÄƒ: mai bine te-ai privi prin ochii celor
te apreciazÄƒ ÅŸi atunci te-ai ambiÅ£iona din nou, pentru cÄƒ poÅ£i ceea ce vor ceilalÅ£i de la tine. Nu e o dorinÅ£Äƒ imp

Horoscop 31 decembrie 2019 ? Gemeni
ViaÅ£a de familie poate cunoaÅŸte azi o schimbare minunatÄƒ, ÅŸi trebuie sÄƒ te adaptezi din mers, ca sÄƒ nu pierzi acel
superb! Copiii sunt în centrul atenÅ£iei, pentru cÄƒ ei vor sÄƒ stai mai mult cu ei, sÄƒ le oferi mai mult, iar atmosfera acesta
prieÅŸte de minune. Pentru unele cupluri, poate fi ziua unei veÅŸti de milioane cu privire la o viitoare venire pe lume a unui
copil, în timp ce altele discutÄƒ mult mai serios ÅŸi mai clar despre o posibilÄƒ cÄƒsÄƒtorie. DacÄƒ aceste planuri sunt acu
preocupÄƒrile tale principale, sunt mari ÅŸanse sÄƒ primeÅŸti veÅŸti excelente în acest sens sau chiar sÄƒ faci un pas mar
înainte printr-o decizie deosebitÄƒ sau o iniÅ£iativÄƒ majorÄƒ! IubeÅŸti ÅŸi eÅŸti iubit aÅŸa cum îÅ£i doreÅŸti!

Horoscop 31 decembrie 2019 ? Rac
ÎÅ£i schimbi starea psihicÄƒ de la o clipÄƒ la alta fÄƒrÄƒ sÄƒ-Å£i dai seama, pentru cÄƒ eÅŸti mai capricios ÅŸi nu reuÅŸ
tonusul prea mult timp. Orice veste care apare, chiar ÅŸi banalÄƒ, are efecte fulgerÄƒtoare asupra ta ÅŸi, dacÄƒ acum zâmb
simÅ£i bine, în clipa urmÄƒtoare deja ai alunecat în apatie. Ai nevoie de cineva care sÄƒ îÅ£i ridice moralul cumva, dar nu a
alÄƒturi de tine decât alte ÅŸi alte surse de enervare ÅŸi tristeÅ£e. Mai bine te-ai retrage o zi în sinea ta, fÄƒrÄƒ sÄƒ mai au
deoarece orice element cu care dai astÄƒzi piept declanÅŸeazÄƒ în inima ta adevÄƒrate furtuni de senzaÅ£ii, dar nicidecum
cele mai pozitive.

Horoscop 31 decembrie 2019 ? Leu
Te simÅ£i bine ÅŸi îÅ£i permiÅ£i sÄƒ te distrezi din plin. Cu asemenea poftÄƒ de joacÄƒ, ar fi pÄƒcat sÄƒ o înÄƒbuÅŸi p
omul matur care priveÅŸte lucrurile rigid ÅŸi temÄƒtor. ZâmbeÅŸte, amuzÄƒ-te, glumeÅŸte, pentru cÄƒ e atitudinea perfe
de faÅ£Äƒ. Inima te îndeamnÄƒ cÄƒ priveÅŸti lucrurile dintr-un unghi ceva mai distractiv, fÄƒrÄƒ atâta rigoare de om mare
aÅŸa vei trece mult mai uÅŸor peste hopuri. FÄƒ haz de tot ce se petrece în jur, nu pune nimic la suflet, rÄƒspunde în doi pe
care te criticÄƒ, pentru cÄƒ nu are rost sÄƒ-Å£i strici buna dispoziÅ£ie cu lucruri neimportante. Cât timp îÅ£i pÄƒstrezi aces
ridicat, ziua va merge ca pe roate!

Horoscop 31 decembrie 2019 ? FecioarÄƒ
CoincidenÅ£ele sunt semne de bun augur care te duc mult mai repede spre împlinirea unui vis, iar azi ai parte de multe astfel
de semne bune! ProfitÄƒ de ele, bucurÄƒ-te dacÄƒ-Å£i apar pene în drum, monede pe stradÄƒ, sau cine ÅŸtie, chiar ÅŸi un
sunÄƒ demodat, dar toate aceste superstiÅ£ii au rolul de a-Å£i ridica Å£ie moralul ÅŸi de a te face sÄƒ zâmbeÅŸti pentru a
bunÄƒ. Când vezi cât de multe se aglomereazÄƒ azi în drumul tÄƒu, ar fi ÅŸi culmea sÄƒ nu le observi, deci încarcÄƒ-te de
pozitivÄƒ a acestor semne pe care destinul Å£i le presarÄƒ în cale spre bucuria ta.

Horoscop 31 decembrie 2019 ? BalanÈ›Äƒ
DacÄƒ pleci la drum, vei întâlni pe parcurs o mulÅ£ime de persoane care pot juca un rol important în planurile tale viitoare. T
întorci acasÄƒ plin de energie ÅŸi de elan, foarte motivat sÄƒ te apuci de treabÄƒ, deoarece primeÅŸti numai informaÅ£ii s
ÅŸi creative. Pune-Å£i calitÄƒÅ£ile mai mult în valoare pentru cÄƒ te poÅ£i remarca prin idei strÄƒlucite ÅŸi un tonus exc
cÄƒlÄƒtoria are un efect foarte tonic asupra ta, mai ales pentru psihic, deoarece oamenii pe care îi întâlneÅŸti pe parcurs, loc
prin care treci ÅŸi ideile pe care le împÄƒrtÄƒÅŸeÅŸti cu ceilalÅ£i îÅŸi ridicÄƒ moralul ÅŸi îÅ£i încarcÄƒ bateriile.

Horoscop 31 decembrie 2019 ? Scorpion
Te simÅ£i bine în pielea ta ÅŸi reuÅŸeÅŸti sÄƒ priveÅŸti tot ce se petrece în jurul tÄƒu cu mult optimism, precum, un cop
bucurÄƒ de orice. PÄƒstreazÄƒ acest tonus ridicat pe parcursul întregii zile, pentru cÄƒ te va ajuta de multe ori sÄƒ treci pest
momentele critice. DacÄƒ îÅ£i torni cenuÅŸÄƒ în cap la orice nimic, îÅ£i strici toatÄƒ buna dispoziÅ£ie, ca atare fÄƒ glum
lucrurilor care nu-Å£i plac, amuzÄƒ-te de piedici ÅŸi comentarii rÄƒutÄƒcioase, deci nu pune nimic la suflet. JoacÄƒ-te ÅŸ
rÄƒspunde în doi peri celor care, aparent, au ceva împotriva ta, ÅŸi nu-Å£i asuma vini care nu îÅ£i aparÅ£in. FÄƒ haz!

Horoscop 31 decembrie 2019 ? SÄƒgetÄƒtor
Nu are rost sÄƒ te tot perpeleÅŸti în aÅŸteptarea unor vremuri mai bune, când ele sunt chiar aici, la dispoziÅ£ia ta. Totul e s
tu sÄƒ le vezi, pentru cÄƒ dacÄƒ îl iei pe nu în braÅ£e ÅŸi spui tuturor cât de nefericit eÅŸti, aceastÄƒ stare prinde putere Å
creascÄƒ ÅŸi mai ÅŸi. RenunÅ£Äƒ din acest moment la o atitudine de victimÄƒ, de perpetuu nefericit, ÅŸi începe sÄƒ înlo
gânduri ÅŸi cuvinte cu unele diametral opuse. Ai sÄƒ vezi cum îÅ£i creÅŸte vibraÅ£ia ÅŸi, de la cel mai mare pesimist tris
îngrijorat de orice, devii un om încrezÄƒtor luminos ÅŸi sigur pe puterile sale. Totul e sÄƒ faci tu aceastÄƒ schimbare de opt
asta cât mai curând!

Horoscop 31 decembrie 2019 ? Capricorn
Mult aÅŸteptata veste bunÄƒ apare când nu mai credeai cÄƒ este posibil sÄƒ se întâmple. Ai tot stat ca pe ghimpi cu ochii la
sperând sÄƒ se iveascÄƒ ceva bun, ÅŸi iatÄƒ cÄƒ rÄƒbdarea ta este rÄƒsplÄƒtitÄƒ din plin de ceea ce afli chiar azi. Å¢i s-a
acest moment, dar a durat atât de mult încât aproape cÄƒ îi luaseÅŸi complet gândul, dar niciodatÄƒ nu trebuie sÄƒ-Å£i pierz
Finalmente totul capÄƒtÄƒ o altÄƒ luminÄƒ ÅŸi îÅ£i recapeÅ£i optimismul, vÄƒzând cu ochii tÄƒi cÄƒ succesul respectiv
aproape de tine.

Horoscop 31 decembrie 2019 ? VÄƒrÄƒstor
LaÅŸi o impresie bunÄƒ în ochii sexului opus ÅŸi atragi atenÅ£ia pe oriunde te-ai duce. AfiÅŸezi o superioritate relaxatÄƒ
uÅŸor remarcatÄƒ de ceilalÅ£i, ceea ce îÅ£i va da mai multÄƒ încredere în tine. Ai legÄƒturi cu persoane influente sau cu u
renume, care te vor aprecia, ba poate chiar vor veni cu oferte tentante pe care meritÄƒ sÄƒ le accepÅ£i. Sunt posibile întâlniri
persoane cu preocupÄƒri comune, cu cei care împÄƒrtÄƒÅŸesc un hobby de-al tÄƒu, în cadrul unui club de sport, de artÄƒ, s
domeniu de activitate faÅ£Äƒ de care ai afinitÄƒÅ£i speciale.

Horoscop 31 decembrie 2019 ? PeÈ™ti
Azi apreciezi mai mult ca oricând valoarea prieteniei, pentru cÄƒ un om este alÄƒturi de tine ÅŸi îÅ£i oferÄƒ cel mai de preÅ
exact când ai mai mare nevoie de asta. Culmea, nu e neapÄƒrat cel pe care îl numeai cel mai bun prieten, deci nu te aÅŸtepta
miracole de la cel de la care ai aÅŸtepta asta, ci poate fi vorba de o persoanÄƒ care nu se bate cu pumnul în piept de câte face
pentru tine, în schimb e acolo lângÄƒ tine ÅŸu te susÅ£ine. Ajutorul lui nu e neapÄƒrat unul concret, adicÄƒ sÄƒ punÄƒ mâ
ca sÄƒ facÄƒ ceva palpabil pentru tine sau în locul tÄƒu, dar e cÄƒlÄƒuza cea mai de încredere care îÅ£i aratÄƒ o cale. Urme

sfaturile, pentru cÄƒ sunt folositoare în situaÅ£ia de faÅ£Äƒ!
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