Horoscop! SÄƒgetÄƒtorii trag linie È™i culeg roadele!
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Horoscop 2 august 2017 Berbec
Tu, singur, poti duce la indeplinire un proiect care a ajuns intr-un punct sensibil. Nu astepta de la altii solutii, cand totul sta
doar in puterea ta de a-ti aduna fortele, de a te concentra asupra telului propus, de a-ti impune punctul de vedere cu mai
mult curaj. Nu altii iti pot spune tie ce e de facut, ci totul sta numai in puterea ta. Ai calitati de lider, stii ce vrei, poti sa
atingi ce doresti, deci trebuie doar sa depasesti slabiciunea care te-a cuprins pe moment si sa astepti momentul potrivit
pentru a actiona. Da, poate nici nu dormi noaptea de ingrijorare si stres, dar din insomniile tale se nasc si solutiile
curajoase!
Horoscop 2 august 2017 Taur
Discutia cu o persoana mai matura are efecte contradictorii asupra ta. Pe de o parte, te stimuleaza sa-ti pui mintea la
contributie si sa faci planuri marete de perspectiva, dar, pe de alta parte, iti taie un pic elanul, pentru ca iti atrage permanent
atentia ca ceea ce visezi nu se ridica peste noapte, ci in timp indelungat si cu imense eforturi. Merita sa visezi ca totul e
posibil si ca vei ajunge acolo candva, dar trebuie sa fii permanent constient cat de mult ti se cere ca sa-ti indeplinesti visul
pe care celalalt ti-l alimenteaza cu argumente puternice.
Horoscop 2 august 2017 Gemeni
Ia taurul de coarne si spune odata pentru totdeauna ce vrei, pentru ca decizia ta de azi va restabili ordinea intr-o stare de
lucruri care nu te avantaja. Asa arati cat de ferm poti fi atunci cand in joc sunt interesele tale. Cineva a avut numai de
castigat de pe urma indulgentei de care ai dat dovada sau a pasivitatii cu care ai tratat anumite aspecte, dar de data aceasta
ti-a ajuns cutitul la os si spui tare: gata! Si bine faci, pentru ca asa opresti intentiile unui rival sa te tot depaseasca prin
mijloace incorecte, aratandu-i ca esti dispusde lupta dreapta pana la victoria finala.
Horoscop 2 august Rac
O solutie practica vine exact cand aveai mai mare nevoie de un pont salvator. Pune imediat in practica acest sfat, pentru ca
va rezolva cu bine o situatie dezechilibrata. Ca e o aprobare la o cerere oficiala prin care ti se face dreptate, ca e o
informatie de care aveai nevoie si care nu-ti era accesibila inainte, ca e intalnirea unei persoane care va juca un rol decisiv
in proiectele tale ajunse in impas, vei primi acest dar de sus cu bratele deschise si inima larga, cionvins ca e un semn
ceresc, ca e colacul de salvare trimis catre tine. Daca tot ti se ofera, nu cauta nod in papura, ca sa vezi ce se ascunde in
spatele bunelor intentii care se vad la suprafata.
Horoscop 2 august 2017 Leu
Ai un efect benefic asupra celor nervosi care nu-si pot tine sub control agresivitatea fizica sau verbala. Chiar daca ceilalti
sunt pusi pe harta, tu reusesti sa-ti pastrezi calmul si sa-i tratezi pe toti cu atata toleranta, incat ii vei dezarma mult mai usor
cu asemenea atitudine. Nimic nu te irita, nimic nu te coate din sarite ci dai de fiecare data replici pasnice, incat se mira toti
ca poti sa-ti pastrezi cumpatul! Esti un exemplu de detasare si calm, pe care ar merita si altii sa-l urmeze, pentru ca esti de
parere ca, in situatiile tensionate, nu poti reactiona corect daca lasi nervii sa preia conducerea.
Horoscop 2 august 2017 FecioarÄƒ

Cu tovarasii potriviti, azi poti avea parte de un succes de rasunet. Singur, nu vei avea aceleasi rezultate, ca atare fa echipa
cu persoane bine pregatite, ambitioase, a caror prezenta te stimuleaza sa dai tot ce ai mai bun din tine. Proiectele colective,
in care nimeni nu se erijeaza in lider cu orice pret. ci fiecare isi joaca rolul care ii revine cu constiinciozitate, pot duce la
rezultate demne de toata lauda, ca atare nu incerca sa fii singur, ci alatura-te oamenilor care te pot determina sa lupti cu
toate fortele pentru succes.
Horoscop 2 august 2017 BalanÈ›Äƒ
Te bate gandul sa faci o schimbare majora in viata ta, cum ar fi o mutare intr-o alta locuinta, o schimbare de domiciliu sau
de serviciu, sau doar o extindere a orizonturilor tale printr-o actiune ce te ajuta sa cresti, sa evoluezi, sa te dezvolti, sa urci
mai sus spre scopurile tale. Excelenta idee, pune-o in aplicare si asteapta cu rabdare sa dea roade. Primul pas e mai greu,
care implica acea decizie curajoasa in fata careia esti chiar acum, dar ceva te face sa te temi, deocamdata. Nu ai de ce, detii
toate resursele potrivite pentru acest pas, si informatia potrivita, si starea adecvata unei schimbari de directie, deci? ce mai
astepti?
Horoscop 2 august 2017 Scorpion
Astepti cu sufletul la gura un moment decisiv pentru viata ta sentimentala, fata de care ai o emotie cu totul aparte. Ai trac,
ca inaintea primei intalniri sau ca in ziua nuntii, pentru ca ai senzatia ca ceea ce se petrece acum in inima ta are o conotatie
profunda, de destin, ceva ce nu traiesti in fiecare zi. Te pregatesti sufleteste pentru acel eveniment si esti de-a dreptul
fericit, pentru ca vezi si din partea celuilalt aceeasi traire intensa, semn ca sunteti amandoi pe aceeasi lungime de unda.
Horoscop 2 august 2017 SÄƒgetÄƒtor
Nu te mai gandi la pasii parcursi pana aici, la cat de greu ti-a fost inainte, ci conteaza ca nivelul la care esti acum e unul
stabil, clar, bine definit, care nu-ti mai inspira nicio indoiala. Ai acum motive sa spui lumii ce ai realizat, pentru ca te simti
in siguranta si nimic nu te face sa te temi ca ceva s-ar mai putea schimba. Ai un puternic sentiment de securitate, ce te face
sa te relaxezi un pic, sa cobori scutul protector pe care ti l-ai ridicat in jurul tau si sa incepi sa spui lumii ce ai realizat,
pentru ca ai cu ce te lauda! Din teama sau din superstitie, preferi sa ajungi mai intai acolo inainte de a spune unde si cum!
Horoscop 2 august 2017 Capricorn
Esti de mare ajutor persoanei iubite sau celor dragi, in general, pentru ca azi au mai mare nevoie de tine. Esti alaturi de ei
cu inima deschisa, preocupat de soarta lor, incercand sa le oferi tot ce-ti sta in putinta pentru a aduce un pic de alinare la
greu. Totul va parea mult mai simplu cu tine alaturi, pentru ca gasesti imediat o vorba buna sau o incurajare potrivita
pentru a le distrage atentia de la problemele lor, macar pentru cateva minute. E modul tau de a le intoarce aceleasi servicii
pe care si ei le-au oferit in situatii similare.
Horoscop 2 august 2017 VÄƒrsÄƒtor
Daca vrei o zi rodnica, fa echipa cu cei la care tii! Familia este centrul universului tau, pentru ca de acolo iti extragi tu
energia pozitiva, stimulentele de a merge mai departe, sursa de afectiune neconditionata, si aceleasi daruri pretioase le oferi
si tu inapoi cu draga inima. Viata de familie este armonioasa, frumoasa, un schimb reciproc de gesturi tandre si calde, va
sustineti reciproc si va ajutati unii pe altii sa va exprimati in voie. Din aceasta cooperare minunata se pot naste azi proiecte
indraznete din care fiecare are ceva de invatat, de oferit, de castigat.
Horoscop 2 august 2017 PeÈ™ti
Esti la capatul unei calatorii simbolice, pentru care ai depus mari eforturi, dar ai motive de mandrie personala pentru tot ce
ai realizat pe parcurs. E vremea sa pui punct unei etape, indiferent cat de dificila a fost, caci acum conteaza doar faptul ca
ai reusit sa duci totul la capat cu brio. Da, cu munca, da cu hopuri, da cu lectii invatate, dar iata ca nivelul la care ai ajuns
iti inspira bucurie deplina si un puternic sentiment de eliberare. Inchizi usa spre tot ce ai patimit inainte, si conteaza doar
sentimentul de fericire ca s-a terminat, semn ca niciodata nu trebuie sa spui nu se poate. Iata ca se poate!
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