
НЕДЕЛЕН ХОРОСКОП - 29.03.2019 - 05.04.2019

  

Овен: Ќе функционирате во зависност од заслугите. Не сте работно ориентирани, но ќе
има и денови за работа. Порационално однесувајте се кон парите. Убава  ви е врската.
Партнерот очекува подарок, па можете да го фасцинирате.

  

Бик: Конфликтната состојба бара да преземете ризик и да одберете вистински  пат.
Имате среќа. Со поддршка на влијателна личност ќе ги остварите плановите кои ги
имате. Прифатете го предизвикот. Постојаниот партнер не мора баш сé да знае.
Авантура.

  

Близнаци: Со нечие влијание ќе ви се понудат нови деловни можности, кои
подразбираат и пари. Енергијата која во моментот ве заплиснува, ви носи виталност на
сите полиња, па и на љубовното.
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Рак: Контролирајте ги постапките и ќе бидете победник. Работите со кои се занимавате
носат пари. Сé е проследено со бурен секс и си  доаѓа на свое место.

  

Лав: Сте прифатиле повеќе обврски отколку што можете да  издржете. Малку време, а
работа преку глава. Исцрпени сте и недоволно мотивирани. Ги занемарувате лични
потреби. Кон партнерот се однесувате тирански. Без употреба на сила.

  

Девица: Функционирате идеално. Ве очекува јавен настап особено ако се занимавате
со креативна работа. Паричната ситуација се поправа. Со партнерот сте задоволни.
Немате намера да го менувате. Уживајте во благодетите на животот.

  

Вага: Складни се односите со околината, фамилијата и пријателите. Тоа помага добро
да се чувствувате и да уживате во секој момент. Напредокот е неминовен. Кон
партнерот се однесувате заштитнички. Добро размислете пред било што да превземете.

  

Скорпија: Уживате во љубов, среќа и хармонија на сите страни. Задоволни сте не само
со работата и со парите. Не купувајте работи кои не ви се неопходни. Морате да бидете
рационални.

  

Стрелец: Помалку зборувајте, а повеќе работете. Ви годи работа во самотија.
Партнерот ви купува подароци, прави сé да ви измами насмевка, но не помага. Отворено
 борете се. Немате што да изгубите.

  

Јарец: Околината ве повредува. Со дистанцирање може да го ублажите
незадоволството. Парите негативно влијаат на мотивацијата. Одлучувате да ја
прекинете романсата поради негативен став. Ви се случува точно тоа што треба да ви се
случи.

  

Водолија: Со оптимизам и душевната сила, ќе постигнете чуда. Работите  со љубов. Тоа
нема да остане незабележано. Заљубени сте. Влетувате во љубовна авантура онака
како што тоа само вие умеете.
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Риби: Хармонични сте. Влеговте во период одличен за креативни проекти. Ја
занемарувате љубовта, други работи ви го одвлекуваат вниманието. Водолија ве
интригира.
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