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Ce iti rezerva anul care vine, in functie de zodie
Anul 2018 este anul progresului pe toate planurile, pentru toate zodiile – afla ce iti
rezerva astrele in 2018, in functie de zodia ta!

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Semnele zodiacale de foc (Berbec, Leu si Sagetator) vor avea parte de
creativitate la cote maxime in 2018. Semnele de pamant insa (Taur, Fecioara si Capricorn) vor
inregistra progrese uriase pe plan profesional. Semnele de apa (Gemeni, Balanta si Varsator)
au parte de noi inceputuri in anul 2018, in mod deosebit pe plan personal. Semnele de apa
(Rac, Scorpion si Pesti) muncesc din greu pentru a-si atinge telurile si rezultatele vor aparea.

Berbec

In anul 2018, astrele vor oferi nativilor din zodia Berbec o serie de oportunitati. Berbecul va
trebui sa munceasca din greu, insa atat cariera acestuia, cat si castigurile sale, vor ajunge pe
culmi nebanuite. Imaginea pe care o ai conteaza mai mult decat ar trebui, asa ca nu o neglija –
acorda mai multa atentie aparentelor.
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Taur

Astrele ii vor sustine pe nativii din aceasta zodie, de aceea este foarte important sa isi seteze
scopuri marete si totodata nobile. Taurul ar trebui sa se inconjoare de oameni si lucruri
frumoase, sa nu faca compromisuri in ceea ce priveste integritatea sa si sa nu sa grabeasca –
restul va veni de la sine. Relatia de cuplu se afla in centrul atentiei in 2018.

Gemeni

Pentru cei nascuti sub semnul zodiacal Gemeni, noul an vine cu proiecte noi, dar si cu o viata
sociala mult mai activa, ceea ce le ofera satisfactii acestora. Pe plan profesional, nativul din
Gemeni va patrunde intr-o lume complet noua. Atata timp cat nu uita lectiile invatate in trecut,
acesta nu va intampina probleme.

Rac

Viata persoanala, cariera, castigurile financiare – pe toate planurile vor inregistra reusite nativii
din zodia Rac in anul 2018. Racul va capata astfel incredere in fortele proprii, iar acest lucru il
va face sa exceleze. Important este sa mentii echilibrul intre viata persoanala si cea
profesionala si sa nu o pui pe una inaintea celeilalte.

Leu

Provocari, energie, oportunitati nebanuite – toate acestea il asteapta pe nativul din zodia Leu in
anul care vine. Acesta trebuie sa fie rabdator si sa actioneze intelept pentru ca lucrurile obtinute
in 2018 vor avea un impact asupra intregii sale vieti. Traumele emotionale din trecut au tendinta
de a iesi la suprafata, iar cel mai bine ar fi ca Leul sa le accepte si sa mearga mai departe.
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Fecioara

Comunicarea si intelepciunea sunt cele doua arme ale Fecioarei in anul 2018. Aceste doua
elemente vor ajuta nativul din zodia Fecioara sa obtina tot ce isi doreste si sa depaseasca orice
obstacol se va ivi. Respecta-ti partenerul de viata si relatia de cuplu va merge mai bine. Nu te
increde in totalitate in partenerii de afaceri pentru ca poti avea parte de surprize.

Balanta

Balanta va fi in centrul atentiei in anul 2018. Cei din jur ii vor cere sfaturi, membrii familiei ii vor
respecta deciziile fara sa le puna la indoiala iar colegii de serviciu se vor increde in instictul
acesteia. Profita de toate acestea pentru a obtine tot ce iti doresti si pentru a face lucrurile sa
mearga asa cum vrei.

Scorpion

Nativul din zodia Scorpion este un luptator innascut, insa sprijinul astrelor din anul 2018 il va
face pe acesta de neoprit. Tot ce isi propune, Scorpionul obtine. Pentru cei necasatoriti anul
acesta poate fi cel in care se iau decizii importante cu privire la viata de cuplu.

Sagetator

In ultimii ani, Sagetatorul s-a transformat intr-o persoana serioasa, generoasa si disciplinata iar
acest lucru il va ajuta sa evolueze din toate punctele de vedere. Nu lua decizii pripite si nu te
lasa condus de impulsul de moment, indiferent de situatie.

Capricorn
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Abilitatile si talentele nativului din zodia Capricorn vor fi in sfarsit observate si apreciate de catre
cei din jur, fie ei apropiati, fie colegi de serviciu. Nu te culca insa pe o ureche si fii mereu cu
ochii in patru pentru ca nu poti sa stii niciodata cat de sincere si oneste sunt intentiile celor din
jur.

Varsator

Cunostintele pe care si le face anul acesta nativul din zodia Varsator vor avea un impact majora
asupra vietii sale. Nu te teme de compromisuri si accepta schimbarea – schimbarea inseamna
evolutie asa ca nu o impiedica. Cuvintele cheie ale anului 2018 pentru Varsator sunt: pasiune,
popularitate si putere.

Pesti

Interesul pentru spiritualitate va fi in crestere in 2018 pentru nativii din aceasta zodie. Pe plan
profesional lucrurile se vor linisti abia spre final de an, incepand cu luna octombrie, insa merita
asteptarea pentru ca te asteapta lucruri bune. Nu lasa nimic sa te destabilizeze si urmeaza-ti
drumul.

** sursa-- https://doc.ro/horoscop-2018-ce-iti-rezerva-anul-care-vine-in-functie-de-zodie
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