HOROSCOP! Succes nebun pentru o zodie
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Horoscop 26 martie 2017 Berbec
Lumea ÅŸi aÅŸa te priveÅŸte uneori ca ÅŸi cum ai fi de pe alta planeta, pentru ca eÅŸti mai diferit, mai original, mai spec
multe puncte de vedere. Dar nu trebuie sa renunti la visele tale inalte doar pentru a le fi lor pe plac. Fii tu aÅŸa cum eÅŸti,
mergi pe drumul tau, chiar daca pare complet paralel fata de al multora din jurul tau. Tu eÅŸti cu un pas inaintea tuturor ÅŸi
normal sa vezi lucrurile dintr-o alta perspectiva. EÅŸti mai evoluat din multe puncte de vedere, mental spiritual, emotional, Å
n-are rost sa renunti la ÅŸtacheta ta foarte ridicata doar pentru a fi in rand cu restul lumii. N-au decat sa te urmeze ei pe tine
acolo, sus!
Horoscop 26 martie 2017 Taur
Visezi frumos, de parca te-ai indragostit de cineva si deja speri o relatie de viitor impreuna. E posibil ca visul sa ti se
implineasca, deoarece te afli intr-o zona norocoasa din punct de vedere sentimental. Daca iti place de cineva anume, daca ti
se face curte si nu stii daca sa-i accepti avansurile sau nu, azi inima iti va spune mult mai clar ce e bine pentru tine. Iubeste
si lasa-te iubit, pentru ca momentul este perfect pentru o poveste de iubire impartasita si implinita!
Horoscop 26 martie 2017 Gemeni
Planurile pe care le discuti cu familia au toate sansele sa devina realitate, deci aduna-ti pe toti in jurul tau pentru a stabili
rolul fiecaruia in acest proiect de viitor. Tu esti liderul oricarei actiuni de familie, pentru ca tu trebuie sa le spui si celor
dragi ce au de facut. Ei te vor urma orbeste, convinsi ca ai dreptate, deci foloseste-ti calitatile de conducator pentru a trasa
directia comuna pentru perioada urmatoare. Impreuna sunteti o forta, dar succesul depinde de felul cum va concentrati toti
spre scopul comun.
Horoscop 26 martie 2017 Rac
Daca te simti un pic derutat in situatia in care te afli si nu detii informatii foarte clare, invata sa ceri indrumare de la cei
care pot face lumina in problema ta. Nu le stii tu chiar pe toate si ai mereu ceva util de invatat doar prin simplul gest de a
pune o intrebare. Recunoaste sincer ca nu stii ce e de facut in acest punct si imediat vor aparea, de pretutindeni, si
raspunsurile cele mai bune. Nu e un semn de neputinta sau de lasitate sa spui nu stiu, ci ar fi mult mai rau sa ramai blocat
intr-o imensa stare de confuzie sau iluzie, doar din jena de a intreba: ce sa fac? Exista alaturi de tine oameni intelepti
dispusi sa te invete.
Horoscop 26 martie 2017 Leu
Pune-ti mai mult creativitatea la treaba, trecand la nivelul urmator al marilor tale planuri care evolueaza foarte bine. De
fapt, esti prins intr-un angrenaj atat de pozitiv, incat treci din succes in succes, ca si cum ai urca pre o scara ce va duce in
final la implinirea visurilor tale. Mergi mai departe in acelasi ritm, investeste aceleasi resurse minunate ce vin din mintea
ta, pentru ca tu singur iti creezi lumea. Chiar daca unii vor spune ca visezi frumos si tu construiesti de fapt o lume de basm,
atat timp cat tu crezi in ea, va capata contur foarte repede. Creezi cu gandul ceea ce vrei sa obtii iar reusita nu e departe!
Horoscop 26 martie 2017 Fecioara
Dai piept cu un hop in planurile tale care ingreuiaza evolutia lor pe mai departe. Daca vezi ca nu poti depasi azi impasul, ia

o pauza si lasa un pic lucrurile sa se aseze, fara sa mai faci nimic. E posibil acum sa fii obosit, deprimat sau lipsit de
motivatie si sa nu gasesti cele mai eficiente solutii, de aceea cel mai bine ar fi sa abandonezi orice efort pentru cateva zile.
Peste o vreme, cu o alta viziune asupra lucrurilor, vei sti ce e de facut, dar azi parca vaslesti impotriva curentului si nu
observi nici un progres. Uneori, chiar si astfel de blocaje au un rost, pentru ca atrag atentia asupra unor aspecte pe care,
prins in iuresul evenimentelor, nu le-ai fi vazut,
Horoscop 26 martie 2017 Balanta
Daca atmosfera e mai tensionata in jurul tau, vei prefera sa te izolezi de oamenii pusi pe harta, pentru ca nu ai chef sa-ti
strice nimeni odihna. Atragi in calea ta doar persoane nervoase, agitate, certarete, iar tu nu ai deloc chef de asa ceva, ca
atare alegi singuratatea in care sa fii doar tu cu tine insuti. Sa nu crezi ca daca tu te retragi in lumea ta nu vor da buzna si
acolo, pentru ca asa sunt unii croiti: sa strice si buna dispozitie a altora. Cand te credeai si tu mai relaxat si mai odihnit, ba
suna telefonul, ba bate cineva la usa ta, ba dai de vreun amic artagos, deci pregateste-te si pentru cateva meciuri aprinse.
Horoscop 26 martie 2017 Scorpion
Ai sansa de a pleca spre un loc de care te leaga amintiri placute, incat abia astepti sa ajungi la destinatie. Poate te vei intalni
cu oameni de care iti era dor, poate ai ocazia de a reinvia un moment emotionant din trecut, de aceea rasfoiesti printre
amintiri cu un sentiment de nostalgie. Acolo unde scoti la iveala aspecte din trecut, pot aparea la suprafata si regrete, si
resentimente, dar poate e acum vremea de a le repara. Intoarce-te in trecut cu curaj, sa dai piept cu istoria ta personala.
Unele lucruri s-au uitat, altele nu.
Horoscop 26 martie 2017 Sagetator
Felul entuziast cu care te primesc cei cu care intri azi in contact, te stimuleaza sa te implici trup si suflet in orice actiune
noua. Daca mai ai si ocazia de a deveni liderul acestei actiuni, cu atat mai mare e satisfactia ta. Ai nevoie de o provocare pe
masura energiei si personalitatii tale puternice, deci profita de aceasta zi pentru a te pune mai bine in evidenta! Toate ar
trebui sa-ti mearga de minune, pentru ca increderea absoluta pe care o ai in fortele proprii se va dovedi a fi esentiala pentru
reusitele spre care te indrepti.
Horoscop 26 martie 2017 Capricorn
Se incing tot felul de dispute in mediul tau obisnuit, dar vei incerca sa le aplanezi cu un dram de umor sau de amabilitate.
Desi iti place provocarea, de data aceasta ar trebui sa apelezi la duhul blandetii, pentru ca, la originea acestor conflicte, nu
se afla totusi opinii majore. Sunt neintelegeri de la fleacuri dar care, daca nu sunt tinute sub control, pot declansa adevarate
scandaluri. Cineva trebuie sa se retraga la timp din aceasta cearta, dar e greu de crezut ca vei fi tu acela.
Horoscop 26 martie 2017 Varsator
Nu sta in asteptare sperand ca se iveste de undeva un miracol, pentru ca nu apare! Numai de tine depinde cum depasesti
acel hop in care te simti blocat: e o chestiune de vointa, de liber arbitru, deci ai curajul schimbarii chiar acum! A continua
sa te complaci in rutina, comoditate si monotonie nu e solutia cea mai buna pentru tine, ca atare cauta de undeva acel carlig
de salvare care sa te scoata din aceasta pasivitate si sa te impinga intr-o directie noua mult mai activa. Ai sa vezi cat de
usor e sa depasesti un hop doar prin ambitie, deci spune-ti chiar acum cu incredere si curaj, tie insuti: da, pot!
Horoscop 26 martie 2017 Pesti
Nu te opri, deocamdata, la o singura varianta din gama larga de optiuni pe care o ai la dispozitie. Mai experimenteaza, mai
joaca-te un pic, pentru ca ai de unde alege. Va veni si ziua cand va trebui sa te hotarasti, dar deocamdata ai toate conditiile
pentru a evolua pe mai multe directii simultan. Nu-ti cere nimeni sa mergi intr-o singura directie acum, ca atare poti avea
succes si pe un plan, si pe altul, fara a strica pe niciunul. Unii ar putea spune ca e o dovada de superficialitate si neglijenta
din partea ta ca nu te decizi inca, dar tu consideri ca din toate aceste cai pe care mergi inveti ceva ce te va ajuta sa selectezi
la final cea mai buna optiune! Daca nu le-ai incerca, de unde ai sti care e buna?
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