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Descriere foto:

Balanță
E frustrant pentru tine sa stai pe loc acum, cand esti prins intr-un proiect important care iti acaparase toata atentia.

Daca ar ﬁ dupa tine, ai munci si azi, ca atare, chiar daca ar e zi libera, nu poti sta degeaba si mai arunci macar o privire
etapele parcurse pana acum.

Ai putea descoperi cateva puncte slabe care ar putea ﬁ reparate in cel mai scurt timp. Vezi ce important e sa faci uneori o p
sa privesti lucrurile detasat, fara sa ﬁi stresat de termene limita? De pe margine, vezi exact ce ar mai trebui facut si ce nu a m
la carte.
Scorpion
Esti preocupat de un eveniment important pentru reputatia sau cariera ta, de aceea nu poti sta nici azi fara sa mai studiezi
fara sa mai aduni ceva informatie pentru ceea ce se apropie.
Studiul este foarte important pentru tine si merge de minune, dand dovada de o mare capacitate de concentrare.
Ar ﬁ ideal daca ti-ai dedica ziua unor activitati intelectuale de care depinde viitoarea ta reusita, pentru ca mintea iti merge
orice produs al gandirii, al memoriei, al studiului sunt demne de lauda! Citeste, invata, vorbeste!
Săgetător

Excursiile ar ﬁ cel mai potrivit plan pentru astazi, pentru ca ai chef de miscare, ai energie din belsug, ba ai si un mijloc de loco
la indemana, incat ar ﬁ o zi perfecta pentru drumetii, pentru iesiri in natura cu bicicleta, pentru raiduri prin imprejur
motocicleta, o plimbare calare la tara sau prin paduri, orice care ti-ar putea consuma energia de care dispui dar care sa iti
placere deopotriva.

Atragi si pe altii in aventurile tale dinamice, descoperind cat de mult ti-a lipsit sportul in ultima perioada sau, daca totusi ai
viata sportiva, cat de mult ti-a lipsit aerul curat si natura!
Capricorn

Nu esti chiar in apele tale, dar ai noroc de prieteni apropiati care simt ce se petrece cu tine si te sustin din umbra cu incur
vorbe bune.

Descoperi cat de important e sa ai pe cineva cu adevarat alaturi de tine, pentru ca starea de slabiciune cu care incepi ziua d
dupa cateva ore petrecute alaturi de oameni cu tonus mai bun decat al tau.

Acestia reusesc sa te atraga in activitati interesante, dinamice, pozitive in afara casei, si te scot astfel din starea neplacuta c
coplesise. De animatie ai nevoie, nu de repaus!
Vărsător
Se stie ca tu ai o relatie mai speciala cu tot ce tine de comunicare, dar azi te atrage si mai mult scrisul.
Fie ca esti gata sa scrii romanul vietii tale sau doar un biletel lasat pe masa, talentul tau se simte in fiecare cuvintel.

Nu te-ai gandit sa duci mai departe acest talent? Poate un expert in domeniu, un scriitor de renume, te sfatuieste sa aprof
aceasta preocupare, sa publici sau sa te inscrii intr-un cenaclu literar, orice care te-ar putea ajuta sa-ti dezvolti mai bine calita
scriitor.

Cuvintele curg din mana ta, dand dovada de usurinta in a redacta orice gen de text. Daca scrii azi cuiva o scrisoare sau un
impactul emotional va fi maxim si vei primi un feed-back de-a dreptul incredibil fata de mesajul tau!
Pești

Nu renunta la o activitate doar pentru ca vezi ca nu iese perfect asa cum ai ﬁ dorit! Totul are nevoie de antrenament indelun
concentrat pana ce ajungi la un nivel care sa te satisfaca.
Si daca ai invata sa patinezi sau sa canti la un instrument, tot ar fi nevoie sa exersezi si sa exersezi luni de zile.

Asa si cu acel proiect in care te-ai impotmolit. Pentru ca nu evolueaza atat de repede si de bine pe cat sperai, esti tentat sa las
balta si sa uiti ca ai incercat vreodata, dar daca faci asta, gresesti.

Ai sa vezi ca dupa cateva zile, saptamani sau luni de practica, altfel se vor lega lucrurile si vei ﬁ mandru de tine, ca at
abandona! Intr-o zi ai sa primesti numai laude ca ti-ai continuat pasiunea!
Citește mai multe pe teotrandafir.com

