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Sănătate,  
bani, dragoste  
şi carieră. 

Iată ce ne aduce 
Anul Bivolului  

de Metal! 
Un nou an chinezesc începe vineri, pe 12 

februarie. Până la data de 30 ianuarie 2022 ne 
vom afla, conform zodiacului chinezesc, în anul 

dedicat Bivolului de Metal. 

 Pentru mulți dintre noi, viața 
de familie va deveni prioritară, 
indiferent de situația financiară 
și materială de care vom 
dispune. Mulți se vor căsători, 
își vor mări familiile. Vor fi, 
însă, și nativi care vor avea o 
dorință exacerbată de a fi cei 

mai buni lideri, de a câștiga 
sume importante de bani și 
vor acționa în consecință, de 
multe ori chiar impulsiv, creând 
relații conflictuale. Iată ce ne 
aduce Anul Bivolului de Metal, 
în funcție de semnul zodiacal al 
fiecăruia! 

Șobolan 
Pregătește-te 

pentru a face față 
numeroaselor 

provocări care te 
așteaptă în acest 

an! Nu te încrede în 
oricine și evaluează 

foarte bine orice 
situație înainte de 
a semna acte sau 

de a lua hotărâri cu 
impact important 

asupra viitorului tău. 
Doar așa vei evita 

pierderi financiare și 
materiale însemnate. 

Cal 
Inima ta bate pentru 

noi schimbări. 
Liniștea interioară 
ți-o vei găsi peste 
hotare. Cultura și 
tradițiile altei țări 
vor deveni pentru 
tine noua casă în 

care te vei bucura 
de trăi frumoase. Se 
poate spune că 2021 

reprezintă un nou 
început în viața ta. 

Este anul în care vei 
reuși să pui bazele 

unei vieți înfloritoare. 

Bivol 
Împins de spiritul 

conservator, poate mai 
mult decât oricând, 
vei face tot ce-ți va 

sta în putință pentru a 
petrece cât mai mult 

timp în sânul familiei. În 
cazul tău, 2021 va fi un 
an foarte bun pentru 

a procrea, a aduce un 
copil pe lume. În plan 

profesional și financiar, 
munca asiduă îți va fi 
recompensată, mai 

ales dacă vei fi creativ 
și practic. 

Capră 
Cu foarte multă 
trudă vei obține 

performanțe 
profesionale care 

te vor purta pe 
cele mai înalte 

culmi profesionale. 
După muncă și 

răsplată. Financiar 
vei parcurge 

cel mai bun an 
de până acum. 
Trebuie doar să 

știi să-ți gestionezi 
câștigurile . 

Tigru 
2021 este anul 
în care îți vei 

descoperi cele mai 
frumoase laturi. 

Vei avea un tonus 
care te va face să 

strălucești tot anul. 
Vor fi perioade 
în care, pur și 

simplu, vei radia 
de frumusețe. Vei 

atrage numai priviri 
admirative peste 
tot pe unde vei 

ajunge. 

Maimuță 
Cu inteligența 

sclipitoare de care 
vei da dovadă pe tot 
parcursul anului, vei 
reuși să duci la bun 
sfârșit planurile la 
care renunțasei de 
multă vreme. Ține 
cont totuși și de 

sfaturile celor cu mai 
multă experiență. 
Altfel, riști să fii  

pus în situația de a  
o lua mereu de la 

capăt. 

Iepure 
Acest an va fi unul 

al încercărilor. 
S-ar putea spune 
chiar că îți vei da 
examenele vieții. 
Te vei confrunta 

cu obstacole atât 
în plan profesional, 
cât și personal. La 
muncă trebuie să 
te adaptezi noilor 
cerințe și atribuții 
care-ți revin. În 
cuplu, vei avea 

înțelegere și armonie 
numai cu diplomație.  

Cocoș 
Un an al deciziilor! Vei 
avea de făcut alegeri 

dificile care îți vor 
testa abilitățile de 

lider. O nouă idilă îți 
bate la ușă. Va trebui 

să alegi între a-i 
deschide și a fi fericit 

sau a nu-i acorda 
atenție și a rămâne 

cu frământările 
de acum. Locul de 
muncă îți supune 
răbdarea la grele 

încercări, dar banii nu 
vor fi o problemă. 

Dragon 
Planurile pe care le-ai 

lăsat în urmă vor prinde 
contur. Se anunță 

schimbări importante pe 
plan personal. Investești 
în bunuri materiale care 
îți vor aduce confortul 

mult așteptat. Îți cumperi 
o locuință sau o mașină 

nouă și sunt șanse 
foarte mari să ți se 

deschidă noi orizonturi 
în sfera profesională. 

Spre sfârșitul anului, va 
apărea în viața ta și o 

nouă iubire. 

Câine 
2021 se dovedește 
a fi un an cu mult 
zbucium pentru 

tine. De multe ori te 
vei lăsa condus de 

impulsul de moment 
și vei intra în situații 

conflictuale din 
care îți va fi foarte 
greu să ieși. Dacă 
nu-ți vei gestiona 

economiile cu 
mare atenție, 

vei parcurge și 
perioade cu lipsuri 

de tot felul. 

Șarpe 
Pentru tine 

2021 va fi anul 
călătoriilor 

exotice, și mai 
ales, spirituale. 
Vei descoperi 

noi înțelesuri ale 
vieții. Se întrevede 

a avansare în 
funcție la locul de 
muncă, ceea ce o 
să-ți asigure banii 
necesari pentru 
călătoriile către 
destinațiile mult 

visate. 

Porc 
Se anunță un an 
promițător din 

punct de vedere 
financiar. Spiritul 
tău antreprenorial 

îți va deschide 
noi oportunități în 

carieră. Sănătatea 
va fi la cote maxime, 
dar numai dacă îți vei 

face timp și pentru 
activități relaxante. 
Tot în același mod 

îți vei reîncărca 
bateriile ori de câte 

ori va fi necesar. 

Anul Nou Chinezesc 2021


