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Vin unele provocări în viața de 
cuplu, pe parcursul acestui an. Apar 

tensiuni în relația cu partenerul 
de viață și asta pentru că aveți 

puncte de vedere diferite cu 
privire la conducerea gospodăriei 
și gestionarea bugetului familial. 
Fii mai conciliant și încearcă să-i 

înțelegi și lui nevoile, altfel e posibil 
să se producă o ruptură în relația 

voastră.

Rac

Tensiunea nervoasă îți va da dureri 
puternice de cap, insomnie și chiar 
unele tulburări cardio-respiratorii, 
cu precădere la începutul anului. 

Însă, cunoscându-ți bine abilitățile 
și folosindu-ți cunoștințele, ai 
toate șansele să urci pe scara 

ierarhică. Per ansamblu, va fi un an 
bine aspectat pe casa banilor și a 

profesiei. Cu puțin noroc, vei obține 
un job mai bun, mai bine plătit. 

Berbec

Din păcate, la tine se continuă 
situația conflictuală în sfera familiei, 

începută anul trecut. Dacă nu vei 
înțelege că familia are mai multă 
nevoie de tine și nu te vei implica 

mai mult în activitățile gospodărești, 
nu vei prezenta mai mult interes 

pentru activitățile din timpul liber al 
copiilor și al partenerului de viață, vei 
menține starea de tensiune aproape 

tot anul. 

Balanță

Ar fi bine să te axezi mai mult pe 
carieră. Pentru tine anul 2020 va 
fi foarte bun în ceea ce privește 

învățarea și aprofundarea 
cunoștințelor dobândite până acum. 

Dacă ai avut planuri în această 
direcție, pe care le-ai abandonat, 
este momentul oportun pentru a 

reveni asupra lor. Perseverența te 
va ajuta să-ți rezolvi și problemele 

financiare. 

Capricorn

Anul în care tocmai am intrat aduce schimbări majore multor nativi. Dacă Berbecilor le dă șansa de a înregistra progrese importante în plan 
profesional, Leilor le aduce mari câștiguri financiare, Scorpionilor, dragoste și armonie în familie, iar Peștilor mai multe momente de relaxare 

și o atenție sporită pentru propria sănătate. Iată ce ți-au pregătit astrele în 2020, în funcție de semnul zodiacal sub care ai venit pe lume! 

Ionela CHIRCU
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Trebuie să te înarmezi cu multă 
răbdare și dăruire față de profesie, 

încă de la începutul anului. Atribuțiile 
care îți revin la locul de muncă vor 
fi tot mai multe și mai dificile, dar 

puterea de muncă nu-ți va lipsi. Chiar 
dacă vei parcurge și perioade în 

care anumite activități îți vor da bătăi 
de cap, în general vei fi eficient și 

productiv. Evident, banii și aprecierile 
vor fi pe măsura eforturilor. 

Leu

Chiar dacă mai ai de rezolvat unele 
lucruri care țin de partea socială, 

pentru tine anul acesta va fi destul 
de bun. Vei întâlni oameni care te 
vor ajuta să faci o selecție în viața 
ta, să realizezi cine merită și cine 

nu încrederea ta. În acest mod 
vei reuși să construiești relații noi 
care te vor ajuta să evoluezi, să 

te dezvolți atât în carieră, cât și în 
viața de familie.  

Taur

Dacă în anul precedent ai trecut și prin 
experiențe mai triste și mai dureroase 

cu anumite persoane, iată că anul 
2020 vine să șteargă amintirea 

clipelor neplăcute și să vă unească. 
Ușor, ușor, vă conectați din nou unii 

cu ceilalți și lucrurile încep să intre pe 
făgașul cel bun. Dragostea și armonia 
revin în familia ta. Ba chiar, e posibil 

să ai parte de o mare bucurie, pentru 
că familia s-ar putea mări. 

Scorpion

În cazul în care ai un partener de 
viață, trebuie să știi că împreună, 
în 2020, veți reuși să faceți lucruri 

importante, în special în plan 
financiar. Dacă însă ești singur, 
astrele vor avea grijă ca până la 

finele anului să întâlnești pe cineva 
care-ți intră în grații. 2020 este 

un an bun pentru căsătorii, dragă 
Vărsătorule. 

Vărsător

A venit momentul să-ți schimbi 
complet regimul alimentar și stilul de 
viață. În caz contrar, o problemă de 
sănătate și-ar putea pune amprenta 

serios asupra ta pe tot parcursul 
anului, inclusiv pe sfera profesională 
și sentimentală. Pe fondul unor emoții 
puternice provocate de o întâmplare 

neplăcută legată de partenerul de 
viață, și relația de cuplu ar putea fi în 

cumpănă.  

Fecioară

Pentru tine, anul 2020 este un 
an cu foarte multă muncă și bani 
câștigați cu mari eforturi. Poate 

ar fi cazul să te reorientezi în ceea 
ce privește sfera profesională. 

Gândește-te la ceea ce știi să faci 
cel mai bine și încearcă să pui în 
aplicare, pe cont propriu. Va fi 

greu, dar sunt șanse reale să obții 
câștiguri mult mai mari decât în 

anul precedent. 

Gemeni

Mare grijă la parteneriatele pe care 
le închei în acest an! S-ar putea 
să te înconjori și de persoane 

care negociază în defavoarea ta. 
Se întrevăd relații profesionale 

neavantajoase și este posibil să ai 
de pierdut în plan financiar. Încearcă 
să gândești în perspectivă. Dacă nu, 
bani vei avea doar cât să-ți permiți 

mici cheltuieli de moment. 

Săgetător

Găsește-ți timp pentru relaxare și 
lasă grijile deoparte pentru că ți-ar 

putea scădea vitalitatea și imunitatea! 
Și, foarte important, mergi la medic 

ori de câte ori e nevoie și nu face 
excese. S-ar putea spune că anul 
2020 îți aduce șansa în dragoste, 

doar că trebuie să vii în întâmpinarea 
ei și să-ți creezi circumstanțe ca să fii 
fericit. Nici de bani nu vei duce lipsă, 
trebuie doar să-i gestionezi mai bine. 

Pești


