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HOROSCOP 2019
Nu puţini se vor preocupa mai mult de
sănătatea dentară şi de eventuale aplicaţii estetice la nivel dentar. Vor călători, în
general pe termen scurt, dar poate că vor
călători mai mult în stăinătate şi vor vizita

BALANŢĂ
Pentru nativii balanţă se arată stabilitate
financiară, dar şi oscilaţii pe plan financiar.
Investiţiile principale se pot referi la proprietate, familie, casă şi lucruri în casă, dar şi
la planul tehnic. Mulţi vor studia, în general, studii eficiente profesional, pe termen
scurt, de exemplu cursuri de şoferie şi vor
avea un an cu avantaje pentru studii, examene, comunicare şi exprimare personală.
Alţii îşi vor îmbunătăţi studiile profesionale. Mulţi vor găsi de lucru în domeniul
tehnic, vor lucra la distanţă de casă, ori
vor face călătorii în interes de servici. Deşi
foarte recent unii s-au căsătorit, ori şi-au
planificat căsătoria, probabil cu o persoană al cărei serviciu este într-o meserie cu
salopetă, halat sau uniformă, stabilitatea pe
termen lung a relaţiei este sensibilă. Asta
pentru că poate apărea posesivitatea partenerului, insistenţe prea multe, cu posibilă
intimidare din partea acestuia, ori, pe de
altă parte, poate apărea sau continua pentru
nativi o relaţie, paralelă sau singulară, cu
puternică atracţie erotică, foarte pasională
pentru nativi, nu neapărat pentru partener,
dar şi iluzorie cu referire la implicarea sentimentală sau la sinceritate. Primele patru
luni ale anului aduce nativilor incisivitate,
insistenţe multe de la posibili parteneri,
şanse pe plan relaţional, dar şi necesitatea
de a privi acest domeniu cu obiectivitate şi
realism. Mulţi vor înţelege acest lucru. Este
un an al favorizării planului profesional, al
creşterii veniturilor din planul muncii şi al
succesului în carieră. Unii vor fi avansaţi în
funcţie. Succes social, în special prin intermediul carierei. Decembrie va aduce unora
posibila întemeiere de cămin sau realizări
cu privire la casă, proiecte despre casă şi
îmbunătăţirea relaţiei cu familia.

continuă să sporească. Nativii vor avea succes social şi în a fi abordaţi. A doua jumătate a anului le aduce atenţionare asupra administrării banilor. Este un an al stabilităţii
profesionale şi a dezvoltării planului mun-

casă, probabil şi pentru maşină. Este nevoie

cii. Altfel, acest an aduce nativilor succes

de reparaţii sau îmbunătăţiri la nivel loca-

în atingere de scopuri, unele fiind legate de

tiv. Pentru mulţi se fructifică schimbări pro-

salariu, respectiv de venitul financiar per-

fesionale necesare şi, pentru cei mai mulţi,

sonal. De asemenea, aduce succes în priete-

va fi un an al schimbărilor şi noului pe plan
relaţional şi în afaceri, dacă e cazul. Nu puţini vor divorţa, ori se vor despărţi şi mulţi
nativi vor întâlni oportunităţi relaţionale şi
de afaceri, noi şi, probabil, neaşteptate.

SĂGETĂTOR
Pentru nativii acestei zodii anul aduce în
primele zile diverse şanse pe plan personal
şi financiar, primire de bani şi veşti financiare pozitive, unele putând fi de la familie.
Este un an al dezvoltării personale. Mulţi
vor studia mai mult şi acolo unde va fi cazul, acest an va aduce nativilor o situaţie de
reuţită în relaţia cu străinătatea, cu sistemul
juridic şi cel bancar, dar şi în sistemul de
învăţământ şi examene. Mulţi vor avansa
în plan social şi îşi vor spori proprietatea,
aceasta mai mult spre finalul anului. Vor fi
în bună colaborare cu membrii apropiaţi ai

CAPRICORN
Multe preocupări, multă agitaţie pentru
realizarea diverselor planuri. Rezolvări în
legătură cu unele instituţii sau firme. Situaţia personală aduce multora pesimism printr-o gândire mai negativistă, nefiind mulţumiţi, în general pe plan personal, gândind
că se putea şi mai bine, că puteau fi mai eficienţi, aceasta şi datorită, probabil, faptului
că nativii sunt serioşi şi harnici atunci când
e vorba de muncă, însă va fi bine dacă îşi
vor aprecia mai mult realizările. Vor exista
unele blocaje pe plan financiar, dar şi posibile descoperiri de falsuri sau ilegalităţi cu
banii, ori cu actele financiare. Unii îşi vor
spori veniturile chiar în primele 3 sau 10
zile ale anului. Cinstea şi corectitudinea îi
vor ajuta pe nativi în acest an. Colaboratorii
sau partenerii de afaceri pot deveni mai puternici. Este un an al stabilităţii în contracte
şi în afaceri. Şi al şanselor pe plan relaţional. Partenerul de relaţie poate avea un an
favorabil avansării sociale şi creşterii puterii personale. Dotări tehnice în casă. Posibile reparaţii tehnice. Nu e exclusă implicarea
neaşteptată într-o relaţie. Pot apărea şanse
relaţionale mai ales după luna mai.

nie, mărirea cercului de prieteni, dezvoltări
personale pentru unii prieteni personali şi
succes în relaţiile cu prietenii şi cu eventualii protectori.

PEŞTI
Anul aduce peştilor putere personală,
stabilitate, maturizare şi în acelaşi timp optimism sporirea personalităţii, a curajului,
încrederii în sine şi a şanselor de afirmare,
dar şi colaborare sau eventual sprijin, ori
bună prietenie şi apreciere de la prieteni,
aceştia putând fi mai ales din zodiile capricorn, vărsător şi leu. Pasiune şi preocupare
pentru studii, evoluţie, vindecare şi sănătate, pentru îmbunătăţirea situaţiei personale
şi dezvoltarea cunoaşterii. Mulţi vor învăţa
lucruri tehnice noi şi îşi vor achiziţiona tehnică nouă. Se vor implica mai mult social,
în special prin intermediul carierei, dar şi

familiei. Nativii vor avea proiecte sau rea-

profesional. Este posibilă dezvoltarea nor-

lizări concrete cu privire la familie, casă,

mei de lucru, în comparaţie cu anul trecut.

proprietate, respectiv la posibile achiziţii

Anul 2019 le aduce noroc şi succes pe plan

imobiliare, individual sau în familie. Unora

profesional, multora şi în afaceri, succes în

li se va dezvolta familia, într-un fel sau în

carieră, creşterea venitului financiar profe-

altul. Multe femei pot primi cereri în că-

sional şi posibilă avansare administrativă.

sătorie, pot rămâne însărcinate, ori deve-

Pentru unii astfel de lucruri se vot întâmpla

Nativii vor avea succes personal. Pofta de
mâncare va creşte, mai ales pasiunea pentru
dulciuri. Astfel, mulţi îşi vor dezvolta masa
corporală, însă pentru cei atenţi la a avea o

Frumuseţe personală, armonie şi pace interioară sau îmbunătăţirea păcii interioare,
posibilă călătorie, probabil în străinătate,
preocupări pentru estetica proprie, situaţie
financiară stabilă şi spornică, acestea sunt
lucrurile pozitive cu care cei mai mulţi nativi încep anul nou 2019. Vor avea parte
de belşug, siguranţă materială şi creşterea
veniturilor financiare proprii. Unii îşi vor
dezvolta o nouă profesie, respectiv o nouă
sursă de venit.

Magnetismul, respectiv atracţia nativilor

şi destinaţii noi. Preocupări tehnice pentru

ni mame. Va creşte factorul de fertilitate.

SCORPION

Altfel, anul este favorabil regenerării
materiale si personale, fizice, psihice şi
energetice. Transformări în sens evolutiv şi
favorizarea evoluţiei, a celei spirituale, personale, ca om şi a celei materiale.

siluetă sănătoasă, anul va aduce o dezvoltare ma rapidă şi mai armonioasă a corpului
şi a diverselor zone musculare. Copii săgetători vor creşte mai repede şi se vor dezvolta mai uşor. Anul este favorabil pentru
cei cu simţul umorului. Nativii îşi vor dezvolta personalitatea şi liberul arbitru. Vor
avea stabilitate financiară, însă, cel puţin în
prima parte a anului pot apărea diverse întârzieri sau amânări financiare. Decembrie
va aduce îmbunătăţirea situaţiei financiare
a nativilor. Mulţi nativi implicaţi în afaceri
vor fi avantajaţi de profit.

VĂRSĂTOR
Sănătatea poate fi sensibilă uneori, de
exemplu la începutul lunii ianuarie, altă
dată în aceeaşi lună, la începutul lui februarie, respectiv între martie şi aprilie. Se cer
rezolvate o serie de acte sau alte lucruri în
legătură cu firme sau instituţii, dar este bine
şi acordarea de atenţie asupra sănătăţii. Preocupări pentru esoterism, pentru lucrurile
oculte, ascunse, misterioase, ori pentru
medicină. Vor fi favorizaţi cei care au preocupări cu referire la mistere, esoterism,
terapie, medicină, detectivism, servicii secrete şi cercetare, de tip arhivistic sau de alt
tip. Mulţi vor continua, cel puţin în primele
cinci luni, ca să aibă o stare mai negativistă
şi mai suspicioasă în gândire, altfel necaracteristică nativilor.

chiar la începutul anului. Planul sentimental va fi unul important şi va fi favorizat în
cea mai mare parte a anului. Unii pot avea
relaţie sentimentală cu o persoană din străinătate, de la distanţă, în ţară, iar comunicarea la distanţă va fi importantă. Relaţia cu
străinătatea va fi una avantajată, în special
prin intermediul unui copil, ori a altei persoane tinere, probabil din familie. Mulţi vor
avea o relaţie importantă cu copilul sau copiii, ori cu alte persoane tinere din familie,
fiind într-un fel de situaţie de psiholog sau
pedagog, de educator sau învăţător. Un an
al cadourilor şi achiziţiilor, dar şi al creşterii preocupării pentru divertisment, creativitate şi artă.
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