Horoscop: O zodie nu are gÃ¢nduri prea bune. Are nevoie
de susÈ›inere
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BERBEC AstÄƒzi ai un randament bun, dar se pare cÄƒ eÅŸti în crizÄƒ de timp. O zi densÄƒ, dar în care poÅ£i sÄƒ duci la
volum mare de lucruri. O veste bunÄƒ, despre niÅŸte prieteni sau rude. O informaÅ£ie de ultimÄƒ orÄƒ te avantajeazÄƒ, da
prin prietenii de încredere. Esti plin de energie ? energia de care ai atâta nevoie pentru cÄƒ ai mult de lucru.

TAUR ImplicÄƒ-te în rezolvarea problemelor domestice, lÄƒsând la o parte orice altceva. MulÅ£umirile celor dragi sunt o
recompensÄƒ consistentÄƒ. Trebuie sÄƒ-Å£i rezervi mai mult timp pentru familie. Consuma mancare naturala, nechimizata s
nemodificata genetic. Reducere substantial portia de alcool, tigari È™i energizante. Acesta tactica te ajuta sa suporti mai bine
capriciile anotimpului rece È™i stresul cotidian.

GEMENI AcÅ£iunile tale de astÄƒzi, de la serviciu, nu sunt foarte populare. Nu sunt nici în interesul tÄƒu! Este una din zilel
acelea în care acÅ£ionezi înainte sÄƒ te gândeÅŸti, în care îÅ£i prinzi degetele în uÅŸi, la propriu È™i figurat! Nu fii naiv,
bârfelor ÅŸi zvonurilor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate, sau dornice de glorie cu orice pret.

RAC AstÄƒzi ai gânduri nu prea roze. InvitÄƒ un prieten, o prietenÄƒ, la o cafea bunÄƒ ÅŸi-o prÄƒjiturÄƒ fÄƒrÄƒ zahÄƒr,
depÄƒnaÅ£i amintiri frumoase ÅŸi bârfe delicioase. Ai nevoie de susÅ£inere ÅŸi de confort spiritual. Cu anturajul apropiat
larg ÅŸi evitÄƒ orice discuÅ£ie care poate degenera in replici. O alta distribuÅ£ie inegalÄƒ a steleleor fixe te dezavantajeazÄ
conform teoriei astrologice, poate genera pe termen lung tendinÅ£e malefice.

LEU EÅŸti bun, foarte bun, dom?le! ÎÅ£i ascunzi cu pricepere de felinÄƒ jocul sentimental ÅŸi intenÅ£iile, dar culegi toate
roadele. La serviciu, aceiaÅŸi ÅŸiretenie de pisicÄƒ mare te face sÄƒ câÈ™tigi orice ?joc?! Stelele te avantajeaza astazi în r
semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer È™i apÄƒ, astÄƒzi sunt mai opaci la ?farmec
tale.

FECIOARÄ‚ AstÄƒzi trebuie sÄƒ eviÅ£i sÄƒ faci observaÅ£ii, sÄƒ critici, sÄƒ spui ?adevÄƒruri?, sau sÄƒ discuÅ£i mult. M
abordare nu e nici indicat, nici de succes. EÅŸti prea direct ÅŸi criticile tale nu motiveazÄƒ. TotuÅŸi, ai o perioadÄƒ care te
avantajeazÄƒ, mai ales în relatiile sentimentale. Charisma, magnetismul personal, îÅ£i este în creÅŸtere, lucru de care poti sÄ
profiÅ£i!

BALANÅ¢Ä‚ Atitudinea celor din jurul tÄƒu te liniÅŸteÅŸte. Totul pare calm ÅŸi satisfÄƒcÄƒtor. ViaÅ£a e frumoasÄƒ, n
orizont ÅŸi pe card Å£i-au intrat ceva bani. Nimic rÄƒu, nimic negativ, nicio grijÄƒ! DimineaÅ£a este favorabilÄƒ lucrurilor
importante. Ai ocazia sa-Å£i faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai
citit în ultimul timp. CÄƒrÈ›i, nu ?fake news? de pe smart.

SCORPION ViaÅ£a ta e ca o cursÄƒ de formulÄƒ. O micÄƒ neatenÅ£ie ÅŸi ai ieÅŸit în peisaj! Fii vigilent, È›ine direcÅ£ia
concentreazÄƒ-te! Mai mult, trebuie sÄƒ anticipezi atacurile potenÅ£ialilor ostili! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru
cu multa agitatie, dar astazi este bine sa vorbesti mult fÄƒrÄƒ sa spui mare lucru si sa nu iei decizii importante.

SÄ‚GETÄ‚TOR Cine se trezeÅŸte foarte de dimineaÅ£Äƒ, aceluia îi este foarte somn. Asta este toatÄƒ filosofia ÅŸi ar fi bi
cruÅ£i forÅ£ele ÅŸi vitalitatea pentru ca alÅ£ii nu prea se gândesc la asta! AstÄƒzi stai liniÅŸtit ÅŸi calm. Seara plÄƒcutÄ
carte si o discutie, poate la un film. Este, de asemenea, cea mai bunÄƒ perioadÄƒ pentru rezolvarea afacerilor de familie.

CAPRICORN Pierzi timpul cu graÅ£ie cu persoane care nu ÅŸtiu ce vor ÅŸi te încurcÄƒ ÅŸi pe tine. Spune-le ceva filosofi
sÄƒ-l înÅ£elegÄƒ cu creieraÅŸul lor pânÄƒ la Sf.PaÈ™ti ÅŸi vezi-Å£i de treburile tale! EÅŸti într-o perioadÄƒ în care eÅŸ
decât de obicei. ProfitÄƒ ÅŸi realizeazÄƒ ceva, finalizeazÄƒ un proiect, terminÄƒ lucrurile începute. Trebuie sÄƒ rezolvi neî
problemele legate de moÅŸteniri, testamente, asigurÄƒri ÅŸi altele de acelaÅŸi gen.

VÄ‚RSÄ‚TOR Ai un aer procupat ÅŸi absent, nimeni nu îndrÄƒzneÅŸte sÄƒ te deranjeze. Decât la mobil! În a doua parte a
ocazia sÄƒ pui la punct unele probleme între tine ÅŸi cineva din aturaj. ConfiguraÅ£iile benefice sunt in cumpÄƒnÄƒ cu infl
mai puÅ£in favorabile, aÅŸa cÄƒ ai o zi obositoare, dar fÄƒrÄƒ evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru cÄƒ nu a
te temi!

PEÅžTI AstÄƒzi, documentele, formularele, pot juca un rol important. DacÄƒ ai de semnat ceva, la serviciu, la bancÄƒ, la ÅŸ
etc citeÅŸte cu atenÅ£ie înainte. Unii vor sÄƒ profite de încrederea ta! Ziua aceasta este perioada de timp amestecatÄƒ în car
aspectele benefice si malefice se succed rapid, în funcÅ£ie de aspectele Lunii, planeta guvernantÄƒ în tema ta în aceastÄƒ
perioadÄƒ de timp. Sunt ÅŸi unele probleme in familie ? dar o atitudine fermÄƒ, dar ÅŸi uÅŸor comica, rezolvÄƒ situaÈ›ia
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