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HOROSCOP 2019
BERBEC
Nativii încep anul cu o perioadă a creşterii în energie, pentru primele 40 de zile
vor fi mai energici, mai nervoşi, mai producători de adrenalină, dornici de multă
activitate, iar unii, mai impulsivi. Aceeaşi
perioadă aduce nativilor succes profesional,
pentru unii având loc avansări în carieră,
poate nu doar pe plan salarial, ci şi administrativ. Până în 28 februarie îşi vor atinge
cel puţin un obiectiv important. După februarie, anul nu va fi foarte uşor în carieră.
O schimbare, o transformare va mai avea
loc, în perspectivă, pe plan profesional, cel
târziu în anul 2020. Anul nou aduce nativilor preocupări şi realizări cu referire la
familie, casă şi proprietate, unele proiecte
în legătură cu aceste aspecte fiind definitivate cel târziu în anul 2020. Domeniul financiar va fi mai favorizat în primele patru
luni ale anului, deşi primăvara poate aduce
unora cheltuieli făcute repede. Anul aduce succes în studii şi examene, în evoluţie
spirituală, preocupări pentru învăţământ, o
mai bună comunicare la distanţă, creşterea
pasiunii pentru călătorii, mulţi urmând să
călătorească mai mult decât în anul precedent şi să viziteze locuri noi, cel mai probabil în străinătate. Anul favorizează relaţia
cu străinătatea, rezolvări de acte juridice şi
bancare, dacă e cazul, iar pentru unii, reuşită în îmbunătăţirea unor acte de statut în
străinătate şi realizarea, ori înnoirea unor
acte de muncă în străinatate, unde e cazul.
Luna decembrie va aduce unora situaţia sau
vestea unei perioade mai bune pe plan profesional. Aceeaşi perioadă pentru unii va
însemna şi o nouă relaţie sentimentală, ori
preocuparea pentru legiferarea unei relaţii.

TAUR
Mulţi vor beneficia chiar la începutul anului de o nouă relaţie sau de o perioadă bună
pe plan relaţional, acolo unde există, deja, o
relaţie. Este anul transformărilor şi înnoirilor, a schimbărilor în sens evolutiv pentru
nativi. Veşti financiare pozitive pot exista
chiar din primele două luni ale anului; nu
puţini vor începe anul cu o îmbunătăţire a
situaţiei financiare. Aceeaşi perioadă atenţionează, însă, asupra sănătăţii şi relaţiei
cu unele firme sau instituţii. Nativii sunt
favorizaţi prin stabilitate financiară şi aprecierea transformărilor evolutive. Sănătatea
poate aduce atenţionări, dar şi avantaje
sau, pentru cei evoluaţi mai mult, avantaje
asupra sistemului uro-genital, a sistemului
imunitar şi a sistemului endocrin.

Unii vor avea beneficii mai mari de pe
urma unor contracte, unei colaborări sau
unei afaceri. Partenerul este avantajat pe
plan salarial, fiindu-i posibilă mărirea salariului. Posibile probleme de comunicare sau
probleme cu studiile, ori cu examenele; nu
sunt excluse întreruperi sau amânări. Vor
fi rezolvări de lucruri tehnice. Unii işi vor
cumpăra maşină.
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Relaţional, pe termen lung, unii se vor
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dar, de a-şi valorifica liberul arbitru. Aceas-
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impunere în negocieri, dar şi rezolvări în relaţii sau afaceri. Nu amânarea deciziei, oscilaţia între gândire şi răzgândire sau aşteptarea ca să ia alţii pentru ei decizii, în locul
lor va fi soluţia. Mulţi vor avea de rezolvat
chestiuni delicate pe plan relaţional. Unii
deja au avut semnale în anul 2018, dar parcă

GEMENI
Aceşti nativi vor avea un an cu şanse pe
plan relaţional şi în colaborări profesionale,
iar pentru unii dintre ei şi în afaceri. Începutul anului aduce o îmbunătăţire a planului financiar şi, pentru mulţi şi a celui relaţional, cu şanse, pentru unii, de a continua
o relaţie proaspătă, care a început în anul
2018. Pentru nativi anul va însemna şanse
de căsătorie, de întemeierea unui cămin,
ori de a dezvolta o relaţie, probabil oficială,
partenerul fiind, pentru unii la distanţă sau
de la distanţă. Oscilaţii financiare, deşi, în
general, stabilitatea financiară este favorizată. Mulţi vor avea parte de creşteri salariale. Nativii e bine să înţeleagă că în acest
an se vor putea baza mai mult doar pe banii
câştigaţi de ei. Decembrie va aduce şanse
mai bune pentru sporul financiar al nativilor şi al eventualilor parteneri. Unii vor avea
de făcut acte noi, de exemplu noi contracte
profesionale sau alt fel de acte de muncă,
ori de afaceri. Aceia care au litigii de rezolvat vor avea şanse pentru asta, mai ales în
primul şi în al treilea trimestru al anului.
Sănătatea poate fi oscilantă, mai ales în ianuarie şi interferenţa dintre vară şi toamnă,
în special în august şi în septembrie. Nu
sunt excluse sensibilităţi ale aparatului urogenital, ale celui endocrin, ale sistemului
renal sau imunitar. Decembrie va favoriza
mai mult sănătatea şi transformarea în sens
evolutiv, în cazul multor nativi. Siguranţă
profesională. Unii pot fi ajutaţi profesional
de cineva cu funcţie, o persoană mai în
vârstă, chiar în ianuarie. Nu este exclusă o
avansare în funcţie.

tot nu le vine să creadă că trebuie schimbat
sau transformat ceva pe plan relaţional. Nu
este un an foarte favorabil oficializării unei
relaţii şi nici altor contracte sau acte oficiale. Pentru mulţi anul începe cu o şansă în
privinţa serviciului. Planul profesional va fi

sentimentale de durată. Planul sentimental
este avantajat până în decembrie, mai ales
pentru cei realişti şi cu simţul umorului, nu
puţini având ocazia unor întâlniri sau unor
relaţii cu persoane de la distanţă, probabil
din străinătate. Pentru afaceri nu e un an
foarte favorabil. Sănătatea poate fi uneori
sensibilă. Se recomandă ferirea de abuzuri
cu referire la vicii. Decembrie vine cu veşti
pozitive despre dezvoltarea planului profesional.

tea nu va fi slab influenţată. Pentru mulţi va
creşte norma de lucru şi se va îmbunătăţi
relaţia cu anturajul de muncă. Unii vor face
mai dese călătorii sau investiţii în domeniul
rural. Cei care lucrează în sănătate, vor fi
avantajaţi profesional. Decembrie va aduce

FECIOARĂ

multora o posibilă relaţie pe termen lung,
îmbunătăţirea vieţii relaţionale şi a planului contractual. Probabil nu puţini vor avea
chiar în primele 10 zile ale anului 2019 şanse reale sau veşti bune cu referire la servici,
la ceva beneficii sau bunuri din zona rurală
şi la o relaţie, probabil neaşteptată. Unii vor
avea oportunităţi de afaceri.

Pe mulţi nativi începutul anului îi găseşte
la distanţă, într-o călătorie pe termen scurt,
probabil cu membri ai familiei şi în bune
relaţii cu rudeniile. Tot anul îi avantajează
în atingerea obiectivelor. Vor avea câteva
realizări importante, în special cu privire la
casă, proprietate şi familie, dar şi o subliniere a prieteniilor şi a relaţiei lor cu prietenii şi cu protectorii. Anul aduce nativilor
siguranţă materială şi dezvoltarea proprietăţii, în special a proiectelor imobiliare şi
de achiziţii sau îmbunătăţiri cu referire la
casă şi la proprietate, fie pentru ei, direct,
fie pentru familia lor, în general, respectiv

LEU
Începutul anului soseşte la nativi cu o situaţie profesională benefică, însă nu uşoară
pe plan profesional. În ianuarie şi februarie
mai ales în ianuarie, iar nativii se pot simţi
mai slăbiţi energetic. Unii vor fi în situaţia
de a alege între locuri de muncă, iar alţii
vor fi avansaţi în funcţie. Februarie şi martie aduc beneficii prin contracte şi acte ofi-

Este anul în care nativii se vor simţi mai
puternici, fapt incomod pentru mulţi, având
în vedere că nativii au în general o personalitate frumoasă, dar slabă. Aşadar nu prea
va fi comod să se simtă aparent forţaţi, uneori, în a-şi exprima personalitatea,

o relaţie trecătoare, ori şansa unei relaţii

cel mai avantajat pentru nativi; nici sănăta-
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RAC

primele zile ale anului pot aduce multora

ciale, dar pentru mulţi şi în plan relaţional.
Martie se va simţi stabil financiar şi poate

pentru ei şi pentru familie. Unii îşi vor dezvolta casa, achiziţiile şi probabil vor mai
construi anexe gospodăreşti, alţii se vor
muta într-o locuinţă nouă şi mai mare. Finalul anului poate aduce persoanelor de gen
feminin şansa de a rămâne însărcinate, iar
altora, de a deveni mame. Aceeaşi perioadă
va fi pentru nativi începutul unei perioade
de termen lung mai favorabilă planului sentimental, iar altora, pedagogiei, conceperii
de copii, creativităţii, artei şi achiziţiilor,
după caz. Anul 2019 subliniază stabilitate
pe plan relaţional, şanse pe acest plan fiind
mai multe în ianuarie, martie şi aprilie, dar

chiar mai spornic pe plan material. Anul, în

şi necesitatea transformării în sens evolutiv

general, aduce multora senzaţia că ori cât

a planului emoţional, aşadar a sentimente-

ar fi muncit şi ce ar fi făcut la servici, tot nu

lor şi ştiinţa abordării neimplicării emoţi-

e ceea ce şi-ar dori ei şi cum şi-ar dori ei.

onale sau a detaşării emoţionale, nu doar a

Este bine, însă, ca să îşi aprecieze mai mult

implicării sentimentale.

propriile realizări.
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