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Descriere foto:

Horoscop. Pentru Raci, ziua este incitanta si le ofera tot felul de provocari. Iubirea e ca un joc adolescentin pentru Feci
care îi fac sa se simtă bine, eliberați de orice griji si inhibitii.
Berbec – Horoscop 12 ianuarie, 2019

Ai stat mult timp ca pe ghimpi in asteptarea unui eveniment de care depinde linistea ta suﬂeteasca. Iata-l ca se apropie, il v
mai bine conturat la orizont, dar emotia creste si mai tare cand vezi cat de putin mai ai pana la implinirea acelui vis.

Nu te culca, totusi, pe laurii victoriei, chiar daca e doar o chestiune de zile pana ce totul va deveni realitate, ci continua s
pentru visul tau cel mare. Macar ai garantia ca e prin preajma, dar nu trebuie sa reduci ritmul dupa care ai construit totu
acum. Foarte curand vei cunoaste fericirea!
Taur – Horoscop 12 ianuarie, 2019

Cariera este motivul celor mai mari griji, pentru ca se apropie un eveniment pe care nu stii foarte clar cum il vei gestiona. De
toate resursele, calitatile, cunostintele pentru a-i face fata cu brio, totusi exista undeva un ghimpe inﬁpt in inima ce nu te
gandesti totul pozitiv.

Te temi, te framanti, iti pui tot felul de intrebari cu tenta pesimista, ceea ce nu ar trebui sa caute la o ﬁre puternica, asa cum e
Adu-ti aminte de momente in care te-ai descurcat de minune, chiar si cand a fost mai greu de atat! Daca atunci ai putut,
acum, deci lasa frica deoparte!
Gemeni – Horoscop 12 ianuarie, 2019

Astepti o aprobare sau un document oﬁcial care sa-ti asigure evolutia spre etapele viitoare. Fara acea semnatura, nu poti tre
departe, ci depinzi de ea, altfel risti sa mergi pe o cale ilegala sau incorecta care, mai devreme sau mai tarziu, se va imp
cumva.

Fa tot posibilul sa obtii acel act de care depinde succesul unei afaceri, ca sa nu investesti inutil bani, energie si timp intr-o d
care nu este sustinuta de legi clare. Nici nu stii cum te trezesti cu vreo sanctiune daca ignori aspectul legal al planurilor inc
deci nu bajbai pe cai nesigure!
Rac – Horoscop 12 ianuarie, 2019

Ziua este incitanta si iti ofera tot felul de provocari. Esti cuprins de un elan nou, care nu te reprezinta de obicei. Ori tocmai
aprins calcaiele dupa cineva si vrei ca relatia voastra sa evolueze mai repede spre un nivel superior, ori e doar o dorinta fan
de a incepe un drum nou, pe care inainte nu aveai curaj sa pornesti.

Energia care te copleseste scoate la iveala trasaturi pe care nici tu nu stiai ca le ai: incredere, curaj, tarie de caracter, p
trebuie sa le pui in joc pentru a ajunge la scopul ales.
Leu – Horoscop 12 ianuarie, 2019
Parca ai ﬁ undeva la o rascruce de drumuri: un sens duce spre trecut de care te simti inca atasat, iar celalalt duce spre
complet noua care nu stii clar ce aduce, tocmai de aceea stai in cumpana: catre care sa iti indrepti atentia?

Nu ai dori sa renunti la ceea ce te leaga de trecut (amintiri, lucruri certe pentru care poti baga mana in foc, realitati solide),
atrage totodata foarte mult si noutatea, constient ca trebuie sa mergi mai departe, orice ar fi. Trebuie sa alegi, dar decizia e d
Fecioară – Horoscop 12 ianuarie, 2019

Iubirea e ca un joc adolescentin care te face sa te simti bine, eliberat de orice griji si inhibitii. Un vis dulce se naste in cuplul
si va apropie si mai mult. Surprizele de ordin sentimental pot aparea de oriunde, dar, pentru a avea parte de ele, trebuie sa
de orice ocazie de a cunoaste oameni si de a socializa.

Nici nu stii de unde descoperi privirea unei persoane atragatoare indreptata catre tine in cel mai neasteptat loc, totul e sa ﬁi d
sa incerci. Atmosfera idilica de azi este prielnica unei noi iubiri.
Citeste mai multe pe teotrandafir.com

