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Principala ta preocupare în acest an
va fi partea financiară. Te vei bucura
de câștiguri suplimentare, dar ar fi
bine să-ți gestionezi cu mai multă
chibzuință veniturile, dacă nu vrei
să ai surprize neplăcute. Nu face
excese de niciun fel! Vei relua relații
vechi, care te vor ajuta și financiar.

Se întrevăd îmbunătățiri ale
veniturilor, dar numai dacă vei
analiza foarte bine situațiile înainte
de a accepta diverse colaborări și vei
face alegerile potrivite. Multe dintre
conflictele de până acum își vor găsi
rezolvarea. Relația cu partenerul de
viață intră și ea pe un bun făgaș.

Dacă vei fi suficient de diplomat cu
persoanele din jur, vei avea mult
de câștigat. Pentru tine, anul 2021
poate fi anul în care ți se pot îndeplini
până și cele mai arzătoare dorințe.
Cu persoana iubită vei avea o relație
armonioasă, iar în plan profesional
vei realiza noi proiecte de succes.

Anul acesta vei fi mai romantic și mai
senzual decât oricând. Dar și foarte
ambițios, ceea ce-ți va aduce pe
lângă simpatii, și șansa de a lega noi
prietenii solide, de durată, care
ți-ar putea schimba viața radical.
Unele prietenii legate acum vor
rămâne pentru totdeauna.

Norocoșii anului -

Bani, dragoste și carieră

După un an în care întreaga omenire a avut de
suferit, noul an pare a fi aproape perfect pentru
mulți nativi. 2021 aduce shimbări importante
în plan profesional și șansa unor câștiguri
substanțiale pentru anumite zodii. Iată care sunt
privilegiații anului din punct de vedere astral și
cum li se va schimba viața, în următoarele luni!
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Cariera va fi pe primul plan. Ambiția
și hărnicia îți vor fi răsplătite de superiorii ierarhici care te vor încuraja
și îți vor acorda tot sprijinul. Ai grijă, însă! Deși vei într-o formă foarte
bună în cea mai mare parte a anului, vor fi situații în care vei deranja
prin discuții care nu-și au rostul.

Astrele te avantajează în plan
sentimental. 2021 e un an promițător
în dragoste. Dacă ești singur, vei avea
șansa de a întâlni pe cineva alături de
care vei lega o relație frumoasă și de
lungă durată. În cazul în care te afli
deja într-o relație, aceasta înflorește
și se consolidează tot mai mult.

Anul acesta ai toate șansele să ajungi
acolo unde aspiri. Trebuie doar să-ți
schimbi puțin atitudinea și abordarea
și să ai mai multă încredere în forțele
proprii. Vei avea de luat și unele
decizii importante. Atunci când nu vei
ști ce să alegi, ar fi de preferat să-ți
urmezi instinctul.

Este un an bun pentru încheierea
unor contracte care să-ți aducă
satisfacțiile financiare așteptate.
Dar și efortul va fi pe măsură. Vei
avea un an plin de activități care te
vor suprasolicita. Găsește-ți timp și
pentru relaxare, dacă nu vrei să te
confrunți cu probleme de sănătate.
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Dragostea va avea un rol esențial,
pe tot parcursul anului. Iar astrele
vor fi de partea ta. Vei fi romantic,
iubitor și te vei strădui să menții
liniștea și armonia în relația
cu persoana iubită. S-ar putea
spune că este anul potrivit pentru
întocmirea unor planuri de viitor.

Anul va fi plin de responsabilități atât
în familie, cât și la serviciu. Îți revin
atribuții noi la locul de muncă. Vei
fi nevoit să rămâi ore bune peste
program. La toate acestea se adaugă
multe alte obligații care-ți revin acasă,
în sânul familiei. Situațiile stresante și
epuizarea vor fi frecvente.

Un an plin de provocări pentru
tine. Totul este, însă, mult mai bine
aspectat din punct de vedere astral,
decât în anul precedent. Vei încheia
anumite proiecte vechi și vei începe
unele noi. Cu mult curaj și diplomație
vei găsi soluții pentru toate situațiile
delicate.

Vei avea perioade în care vei fi mai
irascibil decât de obicei. Încearcă să
fii cât se poate de diplomat în vorbire
și în acțiuni, astfel încât să nu rănești
sentimentele unor persoane care
ți-ar putea oferi sprijin la nevoie.
Fă tot posibilul să menții relațiile
apropiate cu șefii și colegii de serviciu.

