HOROSCOP! Este recomandabil sa va pastrati calmul
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Horoscop 3 aprilie 2017 Berbec
Ai alaturi un om a carui valoare o recunosti in felul tau, dar nu poti sa iti controlezi invidia care te cam macina atunci cand
te compari cu el. Ti-e superior din anumite puncte de vedere si ai uneori tendinta de a-l critica decat sa-l apreciezi sincer
pentru ceea ce reprezinta. E un exemplu demn de urmat, dar gelozia iti pune bete in roate si nu iti permite sa faci precum iti
arata celalalt ca ar fi bine. Preferi sa i te opui cu orice pret, decat sa faci cum spune el ca ar fi mai bine, dar intr-o zi vei
ajunge tot la vorba lui.
Horoscop 3 aprilie 2017 Taur
Deschide bine ochii si urechile, pentru ca azi vin spre tine informatii false, care te pot induce in eroare daca le crezi. Ai in
preajma ta oameni care apeleaza des la minciuna, la masti false, incearca sa insele sau sa creeze o imagine falsa, si ascund
adevarul intr-un balon de sapun. Exista minciuna si prin omisiune, deci nu-ti spun tot sau imbraca realitatea intr-o iluzie,
anume pentru a ta face pe tine sa ratacesti pe cai laturalnice. Fii realist, asa cum esti de obicei, si nu crede tot ce auzi,
pentru ca azi esti ceva mai influentabil, mai credul, mai impresionabil, si cei care au interesul sa te minta, chiar pot reusi!

Horoscop 3 aprilie 2017 Gemeni
Trebuie sa strici ce ai construit pana in acest moment, pentru a o lua de la capat. A doua oara va merge mult mai bine, deci
nu te teme de astfel de decizii transante. Sunt momente in viata cand iti dai seama ca nu mergi in directia cea buna, dar poti
schimba macazul rapid pentru a nu pierde tot ce ai acumulat pana in acel moment. Asa vei face si astazi: inchei o etapa,
preiei din ea ce iti mai este de folos, si apoi dezvolti din nou totul intr-o directie complet noua. Ai incredere ca ceea ce vei
reconstrui dupa aceea va avea sorti mai mari de izbanda, ca atare nu te teme sa spui gata! Punct si de la capat!
Horoscop 3 aprilie 2017 Rac
Apare o piedica greu de trecut din cauza carora multe planuri de astazi vor sta pe loc sau vor fi amanate. E o lectie a
rabdarii, pentru ca stai pe loc cu scopul de a mai invata ceva sau de a repara o veche eroare ce iese abia acum la iveala. E
nevoie de acest ragaz, chiar daca, pe moment, ai tendinta de a-l considera finalul tuturor eforturilor tale, dar dupa ce va
trece valul cel mai dificil, vei incepe sa-i intelegi rostul. Stand un pic pe loc, vezi altfel lucrurile, si la fel se va intampla si
azi, descoperind, chiar din miezul acestui hop, cea mai utila idee de a iesi din impas.
Horoscop 3 aprilie 2017 Leu
Afacerile merg bine, bugetul prinde contur si ai chiar curajul sa-ti faci planuri marete cu banii tai. Gasesti clienti buni
pentru ceea ce ai tu de oferit sau nimeresti intr-un mediu unde poti intalni si atrage un posibil investitor sau asociat alaturi
de care situatia ta materiala va cunoaste o ameliorare. Succesul financiar iti este azi la indemana, pentru ca stii sa te pui
bine in lumina si sa-ti scoti in evidenta talentele si calitatile. Ideile tale sunt aducatoare de profit, deci pune-le in aplicare!
Horoscop 3 aprilie 2017 Fecioara
Nedreptate exista oriunde in aceasta lume, ca atare nu te gandi ca succesul tau se ridica pe insuccesul altuia, pentru ca asa e
viata. Bucura-te de sansa ta, nu se stie de cate ori ti se ofera, fara sa te tot compari cu cei mai putin norocosi. Conteaza doar
ocazia care ti se ofera tie, deci fa un pas in fata si profita de auspiciile excelente ale acestei zile. Norocul e acolo pentru

tine, nu pentru altcineva, deci lasa modestia la o parte si priveste-ti visul cu ochii, fara sa te gandesti la cei de langa tine.
Horoscop 3 aprilie 2017 Balanta
E o zi cu totul speciala pentru tine, deoarece ai asupra toate calitatile necesare pentru a te remarca si a culege laurii unei
victorii de toata frumusetea. E bine ca tintesti spre cele mai inalte varfuri, caci nu te multumesti cu putin, de aceea nu bati
deloc in retragere daca ai contra-candidati la fel de buni ca tine sau chiar persoane de elita cu care, altadata, nu ai fi avut
curajul sa te compari. Azi poti iesi primul din orice confruntare de forte, spre satisfactia si mandria ta deplina!
Horoscop 3 aprilie 2017 Scorpion
Esti constient ca visul tau de acum nu e simplu, e nevoie de un efort major de vointa si munca, de o investitie masiva de
energie, de timp, de idei, dar detii toate aceste valori la purtator pentru a-ti vedea visul implinit intr-o zi. Asteapta, incearca
sa nu pretinzi rezultate rapide pentru ca nu acestea vor fi si cele mai bune! Cu cat construiesti mai lent acest edificiu, cu
atat te vei bucura mai mult timp de efectele sale, ca atare fa pasi mici si crede cu tarie in sansele de reusita ale acestui mare
plan.
Horoscop 3 aprilie 2017 Sagetator
Azi ajunge doar sa arunci o privire pe geam, sa vezi macar un petic de cer senin sau un mugur de copac si ai sa vezi ca
inspiratia da navala in mintea ta. Ai nevoie de o legatura mai stransa cu natura, indiferent de forma in care o descoperi tu.
Ca e o plimbare de cateva minte afara, prin frig, ca doar deschizi cateva clipe fereastra pentru a lasa aerul curat in incapere,
efectele se vor resimti imediat, deci lasa aerul sa te invaluie. Poate esti meteodependent si daca cerul e seinin, te va
influenta si pe tine, de aceea trebuie sa descoperi in vremea de afara un motiv oricat de mic, care sa-ti readuca buna
dispozitie.
Horoscop 3 aprilie 2017 Capricorn
Primesti un verdict destul de sever care nu-ti permite sa duci mai departe ce ai inceput. Esti nevoit sa-i pui punct aici si, pe
moment, esti trist pentru ca nu e raspunsul pe care-l visai. Unde-i lege nu-i tocmeala, ca atare trebuie sa accepti acest final
de drum cu oarecare smerenie, dar nu il considera o infrangere, ci o alta lectie invatata. Vei sti, altadata, sa nu mai faci
greseli si sa urmezi doar caile corecte. Daca acum se inchide un capitol cu un refuz categoric, e semn ca trebuie sa schimbi
imediat macazul, pornind pe calea cea buna.
Horoscop 3 aprilie 2017 Varsator
Merita sa lupti pentru sansa nemaipomenita care ti se ofera azi. Nu ti se intinde pe tava, asta e sigur, ci e nevoie de o
competitie pentru a ajunge la capat. Pune-ti in joc toate calitatile, pentru ca mai sunt si altii care vizeaza acelasi rezultat de
la capatul acestor eforturi si nimeni nu va sta cu mainile in san. Toti vor sa puna mana pe reusita care se prefigureaza la
orizont, dar spre deosebire de ei, tu mai ai si un dram de noroc deasupra capului. Cu atuurile tale plus bafta care te
insoteste, ai putea iesi invingator!
Horoscop 3 aprilie 2017 Pesti
Tu ai rezolvare la orice problema, pentru ca analizezi lucrurile lucid si cu seriozitate. Ba chiar ai putea avea sfaturi practice
si pentru altii care-si bat capul cu tot felul de intrebari, deci ofera-te sa le fii alaturi la nevoie. Mai greu e cu cei orgoliosi
care nu ti-ar recunoaste pentru nimic in lume ca nu stiu cum sa iasa din impas si ar fi in stare sa-ti refuze sprijinul care le-ar
fi de ajutor. Nu incerca sa ajuti pe cineva cu forta, ci doar daca isi va calca pe mandrie sa te solicite! Un ajutor e benefic
doar atunci cand cel care-l primeste chiar are nevoie de el!
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