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Berbec

Te menÅ£ii ÅŸi astÄƒzi în aceeaÅŸi dispoziÅ£ie meditativÄƒ în care te-ai aflat ÅŸi ieri, cu menÅ£ioneazÄƒ cÄƒ apar mici
cândva pe parcursul acestei zile. Ele s-ar putea sÄƒ rÄƒsarÄƒ când ÅŸi de unde te aÅŸtepÅ£i mai puÅ£in, deci încearcÄƒ sÄ
antenele ÅŸi sÄƒ vezi de unde ar putea apÄƒrea. Poate cÄƒ ieri sau acum ceva timp Å£i-ai fÄƒcut timp sÄƒ ajuÅ£i pe cineva
se întoarce serviciul. Pentru asemenea oportunitÄƒÅ£i, meriÅ£i sÄƒ te trezeÅŸti din reverie ÅŸi sÄƒ ieÅŸi din zona de con
nu îÅ£i cad rÄƒu bani în plus la buget.

Taur

Te gÄƒseÅŸti azi în aceeaÅŸi stare de spirit comunicativÄƒ ÅŸi sociabilÄƒ imprimatÄƒ de astre ieri, dar astÄƒzi simÅ£i m
sale benefice în plan personal. Mai exact, ai cunoscut ieri unele persoane care Å£i-au servit drept sursÄƒ de inspiraÅ£ie ÅŸi a
prinzi curajul sÄƒ reconsideri unele visuri pe care le-ai tot amânat. Å¢i se reînnoieÅŸti speranÅ£a cÄƒ poÅ£i transpune în re
proiect în care ai mare încredere, dar pe care nu ai avut curajul sÄƒ îl implementezi. Vestea bunÄƒ este cÄƒ acum te bucuri Å
sprijinul unor oameni care te înÅ£eleg ÅŸi care cred în potenÅ£ialul sÄƒu.
Gemeni

Ca ieri, dai dovadÄƒ de un nivel de productivitate peste cotele obiÅŸnuite, dar dacÄƒ miercuri atrÄƒgeai atenÅ£ia prin
perseverenÅ£Äƒ ÅŸi rezultate de calitate, astÄƒzi ai parte ÅŸi de lobby din partea unui factor important de decizie de la locu
muncÄƒ. Pare cÄƒ ai atras atenÅ£ia unuia dintre superiori care decide azi sÄƒ îÅ£i susÅ£inÄƒ cauza în faÅ£a celorlalÅ£i. P
despre un team leader sau cineva din middle management ori de un coleg cu rezultate deosebite care se bucurÄƒ de intrare la
ÅŸefi. Oricare ar fi situaÅ£ia, cert este cÄƒ eÅŸti pe drumul cel bun cÄƒtre succes rÄƒsunÄƒtor.

Rac

Joia aceasta te surprinde la fel de energic(Äƒ) ÅŸi bine dispus(Äƒ) ca ziua de miercuri, dar pare cÄƒ astÄƒzi priveÅŸti cu ma
speranÅ£Äƒ la ziua de mine. Ai reuÅŸit sÄƒ îÅ£i conservi, ba chiar sÄƒ îÅ£i cultivi, starea de bine de ieri ÅŸi în orice faci
dinamism, o atitudine proactivÄƒ ÅŸi un joie de vivre care îi molipseÅŸte pe toÅ£i.

Åži astÄƒzi cei(le) mai favorizaÅ£i(te) nativi(e) sunt aceia(lea) care sunt la început de relaÅ£ie cu actualul partener sau care s
pÄƒrinÅ£i tineri. Veselia de care dau dovadÄƒ cei mici ÅŸi atenÅ£ia primitÄƒ de la partener le face bine.
Leu
Ziua aceasta îi surprinde pe Lei ÅŸi Leoaice la fel de sensibile ca ieri, cu amendamentul cÄƒ apropierea mai mare de familie

poate avea efecte benefice nebÄƒnuite pe alte planuri decât cel personal sau domestic. ExperienÅ£a de viaÅ£Äƒ a celor dragi
poate ajuta enorm dacÄƒ te afli în situaÅ£ia de a lua o decizie importantÄƒ la nivel profesional. În font, ei sunt singurele
persoane în care poÅ£i avea încredere totalÄƒ ÅŸi chiar în situaÅ£ia în care nu au lucrat într-un domeniul tÄƒu sau nu au niv
de educaÅ£ie, îÅŸi dau seama instinctiv încotro sÄƒ te ghideze mai bine.

FecioarÄƒ

MenÅ£ionam ieri cÄƒ astrele îÅŸi potenÅ£eazÄƒ abilitÄƒÅ£ile de comunicare ÅŸi socializare la mijlocul acestei sÄƒptÄƒm
prognoza astralÄƒ nu se schimbÄƒ prea mult astÄƒzi, dar se reliefeazÄƒ mai mult decât ieri compatibilitatea de principii ÅŸi
dintre tine ÅŸi partenerul de viaÅ£Äƒ ÅŸi/ sau afaceri, clienÅ£i sau colaboratori. E drept cÄƒ diferenÅ£ele de mentalitate nu
anuleazÄƒ pe fondul actualului context astral, dar faptul cÄƒ sistemele voastre de referinÅ£Äƒ sunt asemÄƒnÄƒtoare mai red
forÅ£a anumitor puncte de vedere pe care nu reuÅŸiÅ£i sÄƒ le armonizaÅ£i prea uÅŸor. În fond, aveÅ£i aceleaÅŸi obiecti
sunteÅ£i dispuÅŸi sÄƒ faceÅ£i concesii.
BalanÅ£Äƒ

Se menÅ£in ÅŸi astÄƒzi oportunitÄƒÅ£ile financiare care s-au creat ieri, semn cÄƒ dacÄƒ nu le-ai reperat miercuri, s-ar pute
dea o a doua ÅŸansÄƒ în acest sens joia aceasta. În cazul în care nu îÅ£i permite timpul sÄƒ faci singur(Äƒ) toatÄƒ munca p
presupun, n-ar fi rÄƒu sÄƒ cooptezi ajutorul cuiva. Cere o mânÄƒ de ajutor partenerului de viaÅ£Äƒ sau povesteÅŸte-i asoci
aceastÄƒ ÅŸansÄƒ de câÅŸtig. S-ar putea sÄƒ-Å£i ofere ei o mânÄƒ de ajutor ÅŸi sÄƒ nu fie nevoie sÄƒ ratezi oportunitate
bugetul pe weekend, deÅŸi îl împarÅ£i cu ei.

Scorpion

Joia aceasta te gÄƒseÅŸte la fel de bine dispus(Äƒ) ca ieri, dar azi devine mai evident faptul cÄƒ existÄƒ o componentÄƒ sen
în aceastÄƒ stare de bine a ta. Lucrurile au luat o turnurÄƒ pozitivÄƒ în plan amoros sau în relaÅ£ie cu copiii ÅŸi ai toate mo
te bucuri pentru acest fapt. În felul acesta, s-ar putea sÄƒ percepi sarcinile de la serviciu ca fiind mai uÅŸoare decât sunt de fa
cu toate cÄƒ nivelul lor de dificultate este destul de ridicat. Iar odatÄƒ ajuns(Äƒ) acasÄƒ, vrei sÄƒ profiÅ£i de timpul avut la
dispoziÅ£ie cu cei dragi ai casei.

SÄƒgetÄƒtor

Åži aceastÄƒ zi te surprinde într-o dispoziÅ£ie uÅŸor nostalgicÄƒ, gândindu-te cu drag la momente fericite de familie. AstÄ
schimb, îÅ£i dai seama ce anume ai putea face pentru a recupera ceva din acea atmosferÄƒ din trecut de care Å£i-ai adus cu
drag aminte la începutul acestei sÄƒptÄƒmâni. Poate te gândeÅŸti sÄƒ reinstaurezi o tradiÅ£ie de familie demult uitatÄƒ sau
reamenajezi un colÅ£ al casei care sÄƒ îÅ£i aminteascÄƒ de casa pÄƒrinteascÄƒ ori de un moment frumos trÄƒit împreunÄƒ
Poate îÅ£i faci timp, de exemplu, sÄƒ decorezi un perete gol cu fotografii speciale de familie.

Capricorn

Networking-ul ÅŸi proiectele colective cu bÄƒtaie lungÄƒ rÄƒmân ÅŸi astÄƒzi o prioritate pentru tine ÅŸi un domeniu în c
reale progrese. DiferenÅ£a o constituie faptul cÄƒ îÅ£i gÄƒseÅŸti curajul sÄƒ îÅ£i pui amprenta personalÄƒ pe ceea ce faci
cÄƒ, în cadrul ÅŸedinÅ£elor de creaÅ£ie, îÅ£i susÅ£ii punctele de vedere ÅŸi insiÅŸti sÄƒ-Å£i laÅŸi tuÅŸa pe acel ceva

ca sarcinÄƒ. Åžtii cÄƒ o astfel de miÅŸcare îÅ£i va fi favorabilÄƒ mult dupÄƒ încheierea activitÄƒÅ£ilor în care eÅŸti imp
drept cÄƒ este o acÅ£iune colectivÄƒ, dar nu trebuie sÄƒ-Å£i anuleze personalitatea.
VÄƒrsÄƒtor

În cazul în care n-ai primit ieri veÅŸti legate de un posibil bonus la salariu sau o mÄƒrire de leafÄƒ, nu-Å£i pierde speranÅ£a
pentru cÄƒ vor prinde trenul de astÄƒzi ÅŸtirile bune în acest sens. Între timp, pare cÄƒ ai avut timp sÄƒ te decizi ce faci cu
suplimentul primit luna aceasta. Pare sÄƒ fie vorba de un proiect gospodÄƒresc pe care vrei sÄƒ îl iniÅ£iezi sau care este înce
de mult, dar care aÅŸteaptÄƒ fondurile necesare pentru a fi dus la bun sfârÅŸit. Sau reuÅŸeÅŸti sÄƒ le oferi celor dragi un
care n-au avut curajul sÄƒ-l cearÄƒ.

PeÅŸti

Dai dovadÄƒ astÄƒzi de aceeaÅŸi ascuÅ£ime a minÅ£ii de care te-ai bucurat ieri, iar pe lângÄƒ faptul cÄƒ ai un tonus ment
mai remarcÄƒ joia aceasta ÅŸi faptul cÄƒ ÅŸtii sÄƒ îÅ£i exprimi bine ideile, fÄƒcându-te înÅ£eles(asÄƒ) cu succes de oric
contextul în care te afli. Acest lucru îÅ£i atrage un nivel ridicat de popularitate, atât în plan social, cât ÅŸi profesional, sprijin
te sÄƒ pui bazele unor relaÅ£ii care se pot dovedi de mare perspectivÄƒ. Cu toate acestea, cautÄƒ sÄƒ rÄƒmâi natural(Äƒ) Å
schimba comportamentul doar pentru a face pe plac tuturor din jur.
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