
 Berbec 21.03 - 20.04   
Poți să câștigi mulți bani în această perioadă și 
toate energiile tale se vor canaliza în această 
direcție. Astrele sunt de partea ta în ceea ce 
privește investițiile și speculațiile financiare. Te 
vei bucura de susținerea necondiționată a par-
tenerului de viață în tot ceea ce întreprinzi.  

Taur 21.04 - 21.05  
Acum, mai mult decât oricând, ai posibilitatea 
să-ți depășești limitele. Vei întâlni oameni deose-
biți și interesanți, de a căror companie ar fi indi-
cat să profiți din plin. Experiențele pe care le vei 
avea, deși se vor arăta sub forma unor distracții, 
te vor ajuta să evoluezi și să privești altfel viața.      

Gemeni  22.05 - 21.06  
Mici cadouri, invitații la diverse evenimente, ex-
cursii spontane, petreceri improvizate, reduceri 
la produsele preferate îți vor schimba starea de 
dispoziție. Toate acestea îți vor reda și îți vor 
întări pofta de viață care ți-a lipsit în ultima vre-
me.    

Rac 22.06 - 22.07   
Din păcate, calculele pe care ți le faci în aceste zi-
le au foarte puține șanse să iasă așa cum ți-ai 
dori tu, mai ales sub aspect sentimental. Vei eva-
lua situația de numărate ori și tot nu-ți vor ieși 
socotelile. Nu e vorba de vreun incident nefericit, 
ci mai de grabă de lipsa de comunicare.  

Leu 23.07 - 22.08  
Vei fi prins cu multe treburi de familie, chiar da-
că ai prefera să nu te  sâcâie nimeni cu tot felul 
de probleme. Acum vei putea demonstra că ești 
o persoană de bază și vei câștiga respectul fa-
miliei. La serviciu există riscul să faci o greșeală 
majoră, cel mai probabil, din  neatenție. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
O săptămână în care vei fi mai mult agitat. Vei 
simți că nu poți să stai locului și nu vei acorda 
atenția cuvenită și nu vei avea prea multă răbda-
re (nu că ai străluci de obicei la acest capitol) cu 
cei din jur. Revederea cu un amic vechi îți va fa-
ce bine, vei afla noutăți și te vei mai înveseli. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Te așteaptă niște emoții incredibile. Poate fi vorba 
despre un răspuns legat de o relație, un examen 
sau o veste extrem de importantă. Șansele de da 
sau nu sunt egale, așa că nu ai altceva de făcut 
decât să te pregătești psihic. Atitudinea ta în fața 
eșecului sau a succesului e foarte importantă.    

Scorpion 23.10 - 21.11  
Se pare că viața socială va fi foarte plină și ex-
trem de interesantă. Vei avea multe ocazii să 
te distrezi și să strălucești, în același timp, aco-
lo unde vei merge. Vei primi invitații la diverse 
evenimente și vei cunoaște multă lume nouă. 
Asta, desigur, dacă vei ști să vezi aceste ocazii.    

Săgetător 22.11 - 20.12  
Cariera îți este bine aspectată în aceste zile. Vei fi 
apreciat, lăudat, încurajat și există posibilitatea 
serioasă a unei măriri de salariu. Bineînțeles, 
acest lucru va atrage invidia unor colegi și n-ar fi 
exclus să auzi tot felul de bârfe despre tine, fără 
să-ți dai seama de unde vin ele. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Este o perioadă extrem de favorabilă schimbări-
lor, așa că ar fi bine să te aduni și să faci acele 
mutări pe care le-ai tot amânat. Pot fi lucruri se-
rioase care își vor pune amprenta pe viitorul tău, 
ca, de exemplu, să ieși dintr-o relație care nu te 
satisface, sau să-ți schimbi locul de muncă.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei fi foarte preocupat de starea ta financiară. Zi-
lele acestea aproape totul se învârte în jurul bani-
lor: tranzacții, cumpărături, investiții, datorii, spe-
culații… nu prea îți mai rămâne timp și de altceva. 
Câștiguri mari nu se întrevăd în această perioa-
dă. Mai mult cheltuieli. 

Pești 19.02 - 20.03 
Această săptămână va fi dedicată aspectelor 
sentimentale ale existenței: relația de cuplu, fa-
milia, prietenii apropiați. Perioada se anunță fa-
vorabilă în sensul că relațiile vor evolua, se vor 
aprofunda, conflictele vor fi soluționate calm și 
rapid. O săptămână bună pe parte relațională. 
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P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Berbec 
Ai toate șansele să-ți suplimen-

tezi veniturile anul acesta, fie prin 
obținerea unui loc de muncă mai 
bun și mai bine plătit, fie prin in-
trarea în posesie a unei moșteniri. 
Dacă ai de semnat contracte impor-
tante, ar fi bine să ții cont de fap-
tul că zilele tale norocoase sunt 1, 3 
și 22. Iar dacă joci la loto, la aces-
te numere se adaugă și numerele 
34, 43 și 45.    

Taur 
Ești o fire încrezătoare, așa că 

ai și sorți de izbândă. Chiar dacă vei 
munci foarte mult pentru tot ceea 
ce vei realiza, câștigurile nu vor în-
târzia să apară. De aceea, atunci 
când vei merge la interviuri, în de-
plasări în interes de serviciu, când 
vei face tratamente mai complexe, 
încearcă să le programezi pentru zi-
lele de 7, 8 sau 25. Numerele 32 și 
46 ți-ar putea fi de ajutor în cazul 
jocurilor de noroc. 

Gemeni 
Pentru tine se anunță chiar un 

an bun în sfera financiară. Vei avea 
oferte de muncă mai bănoase de-
cât anul trecut și, foarte probabil, 
un nou domiciliu obținut prin cum-
părarea unei locuințe sau prin căsă-
torie. Oricare ar fi situația, zilele de 
5, 6, 8, 13 și 27 vor fi benefice. În 
cazul jocurilor de noroc, și 42 ar pu-
tea fi câștigător. 

Rac
Norocos din fire, s-ar putea 

spune că ai în față un an benefic 
îmbunătățirii veniturilor din afaceri, 
colaborări, parteneriate și munci re-
alizate pe cont propriu. Pentru a 
avea mai mult succes, poți lua de-
ciziile cele mai grele în zilele de 2, 
11, 19 și 21. Iar dacă îți încerci no-
rocul la loto sau alte jocuri, nume-
rele 35 și 47 ți-ar putea suplimenta 
veniturile. 

Leu 
Dacă vei avea încredere în fle-

rul tău, vei ieși câștigător din multe 
situații delicate. În zilele de 1, 10, 
14 și 19 vei putea pune bazele unor 
proiecte de succes. Aceste zile ar 
putea fi de bun augur și pentru a 
începe noi relații sentimentale. Nu-
merele 33 și 45 bifate la jocurile de 
noroc ți-ar putea aduce câștiguri la 
care nici nu visezi. 

Fecioară 
Chiar dacă te consideri un ghini-

onist, anul acesta va fi unul norocos 
pentru tine. Dacă nu vei mai fi atât 
de critic, vei atrage în viața ta oa-
meni care să te ajute să-ți mărești 
veniturile considerabil. În zilele de 
5, 15, 16, 25 și 30 poți merge cu în-
credere la orice eveniment impor-
tant. Numerele 47, 50 și 55 ți-ar pu-
tea fi benefice la jocurile de noroc. 

Balanță 
Tot anul vei obține fiecare 

bănuț prin muncă asiduă. Dar, per 
ansamblu, va fi un an mai bine as-
pectat din punct de vedere financi-
ar dacă vei ști să speculezi lucruri-
le benefice care îți vor veni în zilele 
de 6, 17, 11 și 29. Pentru câștigurile 
mai rapide, ai putea încerca să joci 
la loto și să mizezi inclusiv pe nu-
merele 31 și 49.

Scorpion 
Ai în față un an cu multe 

fluctuații pe linia norocului. Zilele de 
4, 16, 20 și 27 ți-ar putea oferi sur-
prize foarte plăcute în plan financi-
ar. Sunt ideale pentru negocieri ca-
re ți-ar putea aduce realizări deose-
bite. Numerele 36 și 42 ți-ar putea 
spori câștigurile prin participarea la 
loto sau alte jocuri de noroc. 

Săgetător 
Dacă nu vei lua în seamă micile 

neplăceri create de volumul exage-
rat de muncă, vei fi chiar fericit. Su-

me impresionante de bani ar putea 
intra în buzunarul tău dacă îți vei 
pune ideile în aplicare. Zilele de 1, 
8, 10 și 22 îți vor oferi cele mai mari 
șanse de a găsi soluții pentru anu-
mite probleme și de a atinge culmi-
le succesului profesional și financi-
ar. La jocurile de noroc, mizează și 
pe numerele 35 și 48. 

Capricorn 
Deși nu vei avea un an tocmai 

grozav din punct de vedere financi-
ar, banii nu-ți vor lipsi. În plus, vei 
avea ocazii în care să-ți pui în va-
loare competențele profesionale și 
spiritul competitiv. Pe 1, 3, 7 și 15 
vei avea cel mare succes, inclusiv 
în dragoste. Câștigurile ți le-ai pu-
tea suplimenta și jucând la jocuri de 
noroc, unde numerele 39 și 41 vor 
fi bun augur. 

Vărsător 
Și tu vei avea un an cu urcușuri 

și coborâșuri în plan financiar, dar 
nu vei întâmpina probleme majore. 
Ba chiar, în zilele de 2, 7, 17, 23 și 
29 ai putea culege roadele muncii 
tale de până acum. Poate fi vorba 
de o promovare în funcție, primirea 
unei oferte de lucru mai generoa-
se sau, mărirea salariului. Numere-
le 38 și 57 ți-ar putea purta noroc la 
loto... și nu numai. 

Pești 
Anul acesta vei avea cheltu-

ieli foarte mari. În plus, trebuie să 
acorzi și o atenție deosebită stării 
de sănătate. În zilele de 3, 17, 19 
și 26 poți face cele mai bune trata-
mente, cele mai eficiente intervenții 
chirurgicale, dar și cei mai mulți 
bani. Zilele acestea ți-ar putea fi 
benefice mai ales pentru semna-
rea unor contracte de muncă. Dacă 
aștepți câștiguri de la loto sau ori-
care alt joc de noroc, adaugă și nu-
merele 40 și 46. 

Zilele și numerele 
norocoase, în anul 2019

Noul An ne aduce schimbări majore pe toate planurile. În funcție de semnul zodiacal 
sub care ne-am născut, am putea avea șanse și de câștiguri financiare și materiale 

importante. Iată care numere ne poartă noroc anul acesta! 


