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S-ar putea spune că vei fi 
o persoană carismatică și 

ambițioasă în cea mai mare 
parte din an. Pentru că vei 
excela în gândire și nu vei 
ezita să-ți etalezi talentul, 
vei avea o promovare în 
plan profesional. Fiind un 

foarte bun negociator îți va 
fi ușor să atragi și câștiguri 
substanțiale. Atenție însă 
la modul cum gestionezi 

situațiile tensionate! Te lași 
condus prea ușor de impulsul 

de moment, iar pe fondul 
hipersensibilității riști să devii 

agresiv și să distrugi relații 
importante. 

Vei avea o capacitate de 
muncă extraordinară, iar 

datorită onestității de care vei 
da dovadă, vei fi respectat și 
privit cu admirație. Dacă vei 
fi perseverent în tot ceea ce 

vei face, vei avea parte și de o 
promovare în funcție, de măriri 

de salariu sau cel puțin de o 
premiere. Oricum, superiorii 
ierarhici îți vor recunoaștele 
meritele și îți vor arăta acest 

lucru. 

Și pentru tine ar putea fi un an 
bun dacă ai fi mai precaut și ai 
trata totul cu o atenție sporită. 
Evită să semnezi acte sau să 
te implici în acțiuni cărora nu 
le cunoști bine substraturile. 

Altfel ai toate șansele să pierzi 
sume importante de bani și 

chiar să ajungi să te confrunți 
cu probleme financiare. 
Prudența și răbdarea îți 

vor pune bazele unui viitor 
frumos.  

În acest an, vei face pași mici 
dar siguri spre succes. Chiar 
dacă per ansamblu va fi un an 
cât se poate de liniștit pentru 

tine, vei înregistra și un progres. 
Trebuie doar să-ți pui la punct 

un plan de acțiune și să nu 
te abați de la el. Ai răbdare 

și aranjează lucrurile cât mai 
în detaliu, pentru a obține 

rezultatele dorite. Va fi un an 
bun pentru investiții în case, 
terenuri și bunuri de valoare. 

2020 se anunță un an benefic 
în plan sentimental. Vei fi 
preocupat mai mult decât 

oricând de latura sentimentală 
și vei reuși să-ți restabilești 

armonia în relația de cuplu sau 
să începi o frumoasă poveste 
de dragoste. Dacă vei fi mai 
relaxat decât în anii anteriori 
și nu te vei angrena în afaceri 
păguboase, vei avea și banii 
care să te ajute să te bucuri 

de micile plăceri ale vieții. 

Vei avea parte de un an plin. 
Vei munci foarte mult, ba chiar 
îți vor reveni atribuții noi care 
uneori te vor solicita și peste 
program și în zilele libere. În 

consecință, te vei confrunta cu 
momente de tensiune nervoasă, 

cu stări de epuizare fizică și 
psihică. Dar cu puțină diplomație 
și mai ales cu calm vei reuși să 

duci totul la bun sfârșit. Oricum, 
eforturile îți vor fi răsplătite 

financiar.

Va fi un greu pentru tine, cu 
multe încercări, în special 
în relația cu partenerul de 
viață. Evită pe cât posibil 
ca discuțiile contradictorii 

să degenereze, dar nu 
lăsa nici garda jos când 

simți că dreptatea este de 
partea ta. Cu alte cuvinte, fii 
atent, calculat și diplomat, 

dacă vrei să treci peste 
obstacole. 

Te vei bucura de succese 
în viața socială și mai 
ales în plan financiar 

și material. Ai parte de 
câștiguri, bani și cadouri 
tocmai  atunci când nu 
te gândești și din surse 
la care nu te aștepți. Pe 

parcursul anului, Universul 
îți va creea multe 

împrejurări favorabile 
câștigurilor semnificative. 

În cazul tău, 2020 va fi un 
an cât se poate de prosper, 
care-ți va aduce o stare de 
bună dispoziție, de împlinire 

și fericire. Ușor, ușor, vei 
pune capăt problemelor de 

până acum, inclusiv datoriilor 
financiare. Asta pentru că fie 
vei urca pe o scară ierarhică 

la actualul loc de muncă și 
vei avea un salariu mai mare, 
fie ți se ivește oportunitatea 
unui job mai bun. Și familia e 
posibil să ți se mărească în 

acest an. 

Dacă nu te vei lăsa doborât 
de grijile care se vor abate 

asupra ta, vei încheia anul cel 
puțin mulțumitor. Concret, 
vei avea temeri și îndoieli în 
ceea ce privește șansa de a 
progresa și de a finaliza cu 

succes proiectele pe care le 
vei desfășura în colaborare cu 
alte persoane. Dar, dacă te vei 
surmonta vei ieși de multe ori 

învingător.

În sfârșit, vei avea un an 
bun în ceea ce privește 
veniturile obținute din 

profesii liberale, în special 
din propriile afaceri. 

Concentrează-te cât de 
mult poți ca să-ți pui la 

punct un proiect mai vechi. 
Poate fi punctul de plecare 

pentru un bussines de 
succes.  

Mare atenție la modul cum îți 
gestionezi banii! Nu va fi un an 

prea bun în sfera financiară,  așa 
că măsura cea mai bună și mai 

sigură va fi discreția și cheltuiala 
cu moderație. Nu-ți cumpăra 
lucruri de care nu ai neapărat 

nevoie la momentul respectiv și 
nu te grăbi să bani cu împrumut. 
Și nici nu împrumuta. Nu oricine 
se oferă să te ajute are și intenții 

bune. Mulți vor profita de pe 
urma nevoilor tale. Alergând 
după bani, și sănătatea ta ar 

putea avea de suferit. 

Sâmbătă, pe 25 ianuarie, am intrat în Anul Nou chinezesc dedicat Șobolanului de Metal. 
Până pe 12 februarie 2021, când vom ieși din acest semn zodiacal, vom trece prin schimbări 

radicale, dar ne vom bucura și de realizările pe care le așteptăm de mai mulți ani.  

Ionela CHIRCU 
 

La modul general, Șobolanul de Me-
tal vine să-i răsplătească pe toți cei care 
sunt conștiincioși, își tratează atribuțiile 
cu maximă seriozitate, sunt atenți la de-
talii și știu să-și programeze și să-și or-
doneze lucrurile în viață. Șobolanul, prin 
natura lui, este curios din fire, are o 
imaginație bogată și simte când e rost 

de un câștig, fiind și un adevărat opor-
tunist. Așa că, s-ar putea spune că anul 
acesta va fi anul schimbărilor și al mari-
lor realizări. 

Eficiența va fi răsplătită pe măsu-
ra eforturilor, iar abaterile de la legalita-
te vor fi aspru sancționate. Ce surprize 
ne rezervă acest an în funcție de semnul 
zodiacal sub care ne-am născut conform 
horoscopului chinezesc?  


