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Horoscop. Gemenii nu trebuie să se învinovăţească pentru problemele altuia, pentru că nu ei le-au influenţat, iat
Berbeciilor toate le merg ca pe roate azi, pentru că planează un aer norocos în jurul lor.
Horoscop, 8 august 2018, BERBEC

Toate ar trebui să-ţi meargă ca pe roate azi, pentru că planează un aer norocos în jurul tău. De fapt, ai şansa de a întâlni o m
de oameni care, mai devreme sau mai târziu, vor juca roluri cheie în planurile tale, deci ţine minte numele celor care îţi apar
în cale şi fă-ţi-i prieteni. Va veni o zi când vei putea apela la ei cu succes. Ai impresia că toate merg strună, că toate piedi
dispărut din calea ta şi că de ﬁecare dată treci prin locul potrivit în momentul potrivit pentru a primi exact ce căutai. M
asemenea auspicii!
Horoscop, 8 august 2018, TAUR

Nu ştii cum să abordezi ziua aceasta: să proﬁţi de linişte şi odihnă sau să te apuci deja de ceva mai palpitant, care să te scoa
comoditate? Numai de starea ta de moment depinde totul, pentru că dacă tot ce-ţi doreşti azi e să leneveşti pe lângă ca
preocupări sedentare, atunci trebuie să te răsfeţi încă o zi cu aceste plăceri ale simţurilor. Dar dacă simţi că te plictiseşti, n-ar
să găseşti cel mai mic motiv de a ieşi din monotonie şi să te implici într-o acţiune interesantă: sport, mişcare, drumeţii, muncă!
Horoscop, 8 august 2018, GEMENI

Nu te învinovăţi pentru problemele altuia, pentru că nu tu le-ai inﬂuenţat. Nu ai nicio vină pentru felul în care cineva drag se
de toate relele pământului! Nu uita că, în fond, ﬁecare are destinul lui, ﬁecare cu norocul lui şi ﬁecare are viaţa pe care o mer
şi-o clădeşte cu propriile mâini. Tu bucură-te dacă viaţa ta merge bine şi eşti într-o pasă optimistă, pentru că asta contează
Da, suferi să-l vezi pe celălalt că se plânge, dar nu tu ai declanşat problemele sale, deci nu încerca să i le rezolvi tu. Poţi ﬁ pe
un exemplu de gândire pozitivă şi de atitudine tonică în faţa greutăţilor, dar nu trebuie să preiei pe umerii tăi ghinioanele sale
Horoscop, 8 august 2018, RAC

Fii deschis spre dialog, spre discuţii sincere, pentru că se naşte un schimb excelent de opinii din care ﬁecare are ceva de câ
Nu-ţi impune doar tu propriile păreri, pentru că ai putea primi de la ceilalţi suﬁciente soluţii interesante la întrebările c
frământă. Dacă ﬁecare îşi expune punctul de vedere cu argumente logice, cu luciditate şi claritate, vei vedea că orice s
dezechilibrată îşi va găsi mult mai repede rezolvarea, pentru că din acest dialog ies la iveală idei strălucite. Şi tu ai ceva în m

cel din faţa ta, la fel şi vă puneţi ideile laolaltă spre un rezultat reciproc avantajos. Primeşti şi dai soluţii excelente!
Horoscop, 8 august 2018, LEU

Orice efort dă roade, ﬁi sigur de asta, chiar dacă uneori ai impresia că pedalezi în gol. Continuă în acelaşi ritm, nu renu
proiectul început pentru că nu ai de unde să ştii care e momentul în care se vor vedea şi roadele. Merită să tragi tare mai de
convins că există un termen bine stabilit acolo sus pentru toate. De tine depinde doar să dai startul, să urmezi acest s
încredere, oricât ar dura, şi să aştepţi cu interes ce te aşteaptă la ﬁnal. De data aceasta chiar nu poţi tu controla rezultatele, t
doar să le aştepţi convins că vor veni la timpul potrivit!
Horoscop, 8 august 2018, FECIOARĂ

Ai norocul de a te alătura unui colectiv de persoane a cărei prezenţă te încarcă pozitiv, te stimulează să te implici într-o act
nouă şi palpitantă, iar cooperarea merge strună. Când ai asemenea anturaj alături, simţi că eşti capabil de orice, parcă ai
toate evoluează într-un ritm susţinut către scopul cel mai înalt. Când ai alături echipa de oameni potrivită pentru ceea c
propus, nimic nu te opreşte şi ai forţa necesară chiar şi pentru cele mai diﬁcile confruntări. Singur, ar ﬁ mai greu, tocmai de
trebuie să profiţi de excelenta comunicare pe care o ai cu grupul care te susţine.
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