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BEREBEC

Şansele şi norocul prin
schimbări evolutive şi înnoiri
personale continuă şi în acest
an. Nativii devin mai pasionaţi de independenţă, mai nerăbdători, unii,
mai grăbiţi, mai agitaţi, rebeli şi nonconformişti. Instabilitate emoţională, certuri,
neînţelegeri, provocări de certuri, invidie
pe alţii şi tendinţe de răzbunare (unele fiind cu justificare cauzală). Obiectivele noi,
în general pe planurile social şi profesional
şi schimbările pe aceste planuri, dar şi în
legatură cu anturajul sunt favorizate. Mulţi nativi îşi vor înnoi look-ul şi garderoba.
Vor fi foarte solicitaţi social şi de prieteni.
Vor cunoaşte, probabil neaşteptat, alte persoane şi vor avea noi prieteni. Se vor putea
baza şi pe ajutorul câtorva. Blocaje şi unele
amânări în carieră, paralel cu şanse pe acelaşi plan. Nu puţini vor fi avansaţi salarial şi
profesional. Luna ianuarie poate aduce pericole pentru nativi. Este bine ca aceştia să
gândească matur şi să aibă răbdare, atunci
când e cazul. Regenerarea personală şi materială este favorizată. Finalul anului le aduce favorizarea învăţământului, examenelor,
a relaţiilor cu străinătatea, domeniilor juridic şi bancar, după caz.

TAUR

Cu toate că luna ianuarie
aduce nativilor divergenţe,
posibile certuri şi nevoia de
reglementări pe planurile
relaţional, contractual, în
colaborări şi în eventuale
afaceri, anul 2018 favorizează, în general,
toate aceste planuri. Mulţi nativi îşi vor găsi
un nou partener sau îşi vor oficializa relaţia,
alţii vor avea un profit material mai bun, ca
rezultat al unui contract sau altor acte oficiale, în colaborări sau în afaceri, după caz.
Partenerul va cunoaşte o dezvoltare personală, cât şi avansare salarială sau administrativă, începând cu toamna anului 2018.
Începând cu noiembrie nativii vor avea o
perioadă de termen lung favorabilă regenerării personale şi materiale, dar şi transformării în sens evolutiv. La începutul anului,
chiar în primele zile din ianuarie, unii vor
avea şansa unor aventuri sau a începutului
unei noi relaţii.

GEMENI

Anul atenţionează asupra
sănătăţii, în special pentru
cei care au afecţiuni referitoare la zona spatelui, respectiv partea lombară, la
aparatul uro-genital sau la
sistemul endocrin. Nativii se vor implica
mult în planul relaţional şi vor dovedi mai
multă comunicare sau înţelegere faţă de
partener, cel puţin în primele două luni ale
anului. Implicări în îmbunătăţirea relaţiilor
sociale, a contractelor, altor acte oficiale, a
colaborărilor şi eventualelor afaceri, în general cu succes pe toate aceste planuri. E
posibil ca partenetul de relaţie să aibă nevoie de ajutor, medical, moral şi financiar.
Partenerul poate avea unele blocaje sau
neajunsuri salariale, ori la servici. Ianuarie
aduce discuţii necesare în relaţie. Pentru
nativi, perioada februarie - aprilie va fi una
favorabilă îmbunătăţirilor profesionale, carierei şi avansărilor în funcţie.

RAC

Agitaţii, şanse şi pasiune
pe plan relaţional. O atracţie erotică irezistibilă va
apărea pentru unii. Mulţi
vor avea şansa începutului
unei noi relaţii sau a oficializării, însă unii vor avea şi o relaţie ascunsă, ori o patimă hrănită de iluzii pentru
cineva, care în mod real nu va avea aceleaşi
sentimente pentru ei. Dintre aceştia sau alţii
vor fi cei care cu greu se vor afla în necesita-

HOROSCOP 2018
tea, mai puţin în reuşita, de a alege între doi
parteneri sau posibili parteneri. Din august,
cel târziu septembrie, li se vor desluşi mai
multe şi vor afla mai multe în legătură cu
planul lor relaţional, partenerul sau partenerii. Multe femei vor rămâne însărcinate,
ori vor deveni mămici pe parcursul anului.
Nativii vor cunoaşte, din toamnă, o îmbunătăţire a serviciului şi a carierei. Mulţi vor
fi avansaţi în salariu sau în carieră.

LEU

Pentru mulţi nativi începutul anului va reprezenta
un examen de maturizare şi
evoluţie pe plan sentimental. Va exista şansa unei
noi relaţii, dar, în general,
mulţi nativi se vor strădui să menţină o relaţie bazată pe iluzii şi pe amăgiri, o relaţie,
care nu prea are şanse ca să continue pentru multă vreme, dacă nu s-au realizat, ori
nu se realizează schimbările necesare şi în
care se observă, probabil, o incompatibilitate a celor două temperamente (partenerul
este posibil să fie, ca origine, de la distanţă, în unele cazuri, din străinătate). Anul
reprezintă pentru nativii Leu o necesitate a
rezolvării unor probleme în relaţia partenerială, dar, pentru unii şi în relaţiile sociale,
în colaborări sau în eventuale afaceri. Se va
constata că unii prieteni sau colaboratori nu
au fost de încredere, că realismul este foarte
neplăcut, dar foarte bun, iar posesivitatea
nu e o soluţie pentru menţinerea unei relaţii.
Unii vor avea chestiuni de rezolvat referitor
la contracte sau alte acte oficiale. Vor avea
mare agitaţie la servici, dar şi mult de lucru,
fiind favorizate, astfel, lunile ianuarie, aprilie şi mai. Altfel, mulţi vor simţi necesitatea schimbării serviciului, ori a situaţiei lor
din cadrul locului de muncă, vor avea unele
neînţelegeri, blocaje sau amânări la servici.
Vor fi mai degajaţi profesional, începând cu
septembrie. Nativii este bine să fie atenţi la
sănătate, în special dacă există unele afecţiuni cronice şi să facă analize medicale. Nu
puţini vor fi cei care îşi vor dezvolta casa
şi proprietatea şi vor avea diverse rezolvări
în plan locativ. Nativii au şanse pe aceste
planuri. Nu sunt excluse vizite la sau de la
persoane de la distanţă, probabil în primele
două luni ale anului.

FECIOARA

Un an nu foarte favorabil
pentru planul profesional,
respectiv pentru îmbunătăţiri pe acest plan. Mulţi
nativi vor constata că se
implică foarte mult în rutina de la serviciu şi în muncă, în general, inclusiv acasă, ori în munca
la ţară, cu grădina sau cu animalele, şi că,
oricât de mult au muncit, ei tot nu sunt mulţumiţi, sau nu au ajuns la rezultatul scontat. Sănătatea poate fi sensibilă, în general,
deşi tratamentul unor eventuale afecţiuni
cronice este avantajat. Mulţi nativi vor reuşi să rezolve cu succes contracte, alte acte
oficiale, situaţii relaţionale, ori îmbunătăţirea unor eventuale colaborări sau afaceri.
Este anul îmbunătăţirilor pe aceste planuri,
însă critica excesivă şi zgârcenia, ori temperamentul compulsiv - obsesiv al unora
vor face ca relaţia, pentru unii, cei care nu
prea au înţeles necesitatea schimbărilor, să
nu aibă cum să mai continue. Rudenii pot
avea evenimente în familie. Posibile căsătorii sau naşteri în familiile nativilor sau între
vecinii lor, chiar în prima parte a anului. E
recomandată prudenţa la călătorii, în special în ianuarie şi februarie. Mulţi nativi vor
avea de reparat diverse lucruri tehnice. Alţii
vor face achiziţii de această natură. Viaţa
sentimentală, mai ales acolo unde nu există
o relaţie oficială, va fi destul de agitată, în
special la începutul anului. Nu este exclusă

o iubire secretă sau pasiunea pentru cineva,
în mod secret. Unii vor fi dominaţi de suspiciune şi bănuieli exagerate.

BALANŢA

Pasiune pentru călătorii şi
mai ales pentru noi destinaţii, în special în străinătate.
Mulţi vor călători în interes
de serviciu. Achiziţii tehnice, mai ales de gadgeturi pentru comunicare. Va creşte comunicarea, în special cu
persoane de la distanţă. Nu puţini vor învăţa
ceva nou, o şcoală nouă, un curs, o perfecţionare profesională. Îmbunătăţiri imobiliare şi locative, în special la începutul anului. Mulţi vor zugrăvi, faianţa, achiziţiona
podele, parchet, ori mobilă nouă, alţii se
vor muta, ori vor achiţiziona o nouă casă.
Implicare, cu posibile certuri şi agitaţie în
chestiuni de familie sau de proprietate a familiei. Stabilitate financiară. În ianuarie şi
februarie cheltuielile vor fi exagerate pentru
unii. Şansele pentru munca în străinătate şi
pentru relaţionare sau căsătorie cu o persoană de la distanţă vor exista mai aprofundat
decât anul trecut, pentru anumite persoane.
Mulţi vor cunoaşte schimbări pe plan relaţional, iar unii vor avea şansa unei aventuri
neaşteptate chiar în primele zile ale anului.
Este un an în care stabilitatea pe termen
lung a unei relaţii va fi sensibilă.

SCORPION

Dezvoltare
personală,
preocupări, în general cu
rezultat pozitiv, pentru
chestiuni financiare (salariale) şi materiale. Creşterea optimismului. Şanse
proprii prin respectarea şi folosirea deciziei
personale şi a liberului arbitru. Creşterea
stimei de sine, a optimismului şi a iubirii
de sine. Mulţi nativi vor acumula kilograme
în plus în masa corporală. Nativilor le va
creşte pofta de mâncare, în special pentru
dulciuri. Factorul de fertilitate este favorizat. Multe femei vor ramâne însărcinate,
altele, probabil mai multe ca în anul trecut,
vor naşte. Toamna va aduce nativilor stabilitate financiară şi îmbunătăţirea planului
financiar (salarial), respectiv începutul unei
perioade favorabile pe termen lung pe acest
plan. Mulţi se vor implica epuizant de mult
în chestiuni de casă, familie şi proprietate.
Probleme cu casa, ori cu o chirie vor crea
stres în cazul unora.

SĂGETĂTOR

Primele două luni ale
anului aduc atenţionare
asupra sănătăţii şi planului
personal, respectiv asupra
necesităţii unor rezolvări
personale. Nativii devin
mai grăbiţi, mai agitaţi, mai nervoşi, ori
mai impulsivi şi mai nerăbdători, însă şi
curajul le va creşte, personalitatea li se va
dezvolta, iar decizia personală şi liberul arbitru le vor aduce şanse şi succes. Respectarea cinstei şi a corectitudinii îi va ajuta şi îi
vor feri de posibile probleme. Solicitări din
partea familiei şi a unor rudenii. Implicări
mai atente în chestiuni de casă, familie şi
proprietate. Unii pot face o nouă achiziţie
imobiliară sau pot închiria ceva. Stabilitate financiară. Mulţi vor avea spor financiar
(salarial). Din noiembrie începe o perioadă
de termen lung a favorizării personale generale, a dezvoltării personale, cu protecţie
astrală crescută pentru mulţi. Nativii vor
acumula în masa corporală, pofta de mâncare va creşte, în special pentru dulciuri.
Unele femei pot rămâne însărcinate în mod
neaşteptat la finele anului.
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CAPRICORN

Agitaţie personală pentru
diverse lucruri, care, probabil, trebuiau rezolvate la
timp. Altele, însă, au fost
bazate pe iluzii sau pe incorectitudine, în cazul unora, iar aceştia, în
special în prima parte a anului vor observa
că trebuie să achite nişte datorii, împrumuturi financiare, ori cesiuni sau alte chestiuni
de spaţii imobiliare. Nativii vor deveni mai
plini de suspiciune, mai bănuitori, în special bazându-se pe suspiciuni exagerate sau
nefondate. Mulţi nativi vor deveni mai ranchiunoşi, probabil şi sadici cu partenerul de
relaţie sau cu unii colaboratori. Vor formula
diverse reproşuri. Încăpăţânarea lor şi zgârcenia caracteristică multora vor deranja pe
nativi atât personal, cât şi în colaborări cu
alte persoane. Altfel, va fi un an cu şanse în
atingerea unor obiective importante sau mai
puţin importante, un an în care se pot baza
sigur pe minim doi prieteni, o perioadă în
care se vor produce unele înnoiri necesare
şi cam neaşteptate în legătură cu un spaţiu
imobiliar, cu locuinţa sau proprietate şi un
an cu bune înnoiri în proprietatea tehnică
şi electrotehnică. Regenerare materială şi
personală. Prima jumătate a lui ianuarie, respectiv perioada martie - aprilie vor fi etape
cu mult stres şi cu situaţii necesare a fi rezolvate. Sănătatea poate fi sensibilă. Pe alocuri şi stabilitatea, (pentru mulţi, ianuarie
şi februarie vor favoriza planul financiar).

VĂRSĂTOR

Anul aduce nativilor
sensibilităţi ale sănătăţii.
O anumită sensibilitate,
probabil netratată la timp,
poate deveni cronică. Nativul şi partenerul de relaţie vor reprezenta
o şansă unul pentru altul. Va fi o perioadă
în care pot apărea unii duşmani sau răufăcători, mai ales de tip discret, care nu neapărat vor fi persoane fizice. Poate fi vorba
şi despre firme sau instituţii. Altfel, unii
dintre nativi, care au avut probleme cu unele firme sau instituţii, pot fi atenţionaţi, iar
alţii e posibil să aibă în decursul anului astfel de probleme. Călătorii în destinaţii noi.
Achiziţii tehnice noi. Mulţi se vor implica
în studii, probabil pe termen lung şi vor
avea succes în studii şi în examenele aferente. Ianuarie aduce atingerea unor obiective sentimentale şi, pentru unii, şansa de a
deveni părinţi. Succes profesional şi social
în acest an, atingerea unor obiective în carieră şi posibilă avansare socială, salarială şi
administrativă.

PEŞTI

Continuă să fie un an al
îmbunătăţirilor personale şi
a şanselor prin aceste îmbunătăţiri. Suspiciuni, bănuieli, probabil şi reproşuri, cum le stă multora în caracter, însă exagerate sau nefondate
în legătură cu unii prieteni. Altfel, mai ales
începutul anului va fi o perioadă socială favorabilă, cu solicitări sau invitaţii de la prieteni. Obiectivele vor întârzia sau nu prea
vor fi favorizate. Amăgiri în legătură cu un
obiectiv important. Atenţie la sănătate, în
special în prima jumătate din ianuarie şi în
luna martie. Anul va fi pentru nativi o perioadă mai uşoară pe plan profesional, când
o înnoire necesară probabil deja s-a produs,
ori se anunţă, şi cel târziu din noiembrie,
planul profesional se va îmbunătăţi. Probabil şi cel salarial. Profit, pentru mulţi, în
urma unor acte juridice, de tip imobiliar sau
nu. Reuşită pe planul unor rezolvări bancare, a învăţământului, a examenelor şi a relaţiilor cu străinătatea, după caz, în special
după luna ianuarie.
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