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Vjen nga një vit jo aq shumë me fat, ku iniciativat u frenuan nga
kalimi tranzit i pafavorshëm i Jupiterit në këtë shenjë. Ëndrrat dhe
shpresat do të realizohen si me një shkop magjik këtë vit. Shumë
planete do t’ju mbështesin. Miqësitë dhe raportet me të tjerët në
përgjithësi, do të jenë një burim progresi dhe force. Do drejtoheni
drejt horizontesh të reja dhe do zgjeroni rrezen e veprimit drejt
objektivave të largëta, duke mos u ndalur për asnjë arsye. Jeta është e
juaja. Shijojeni! Afërdita, planeti i dashurisë dhe i kreativitetit do
t’iu mbështesë duke filluar nga shkurti deri me 6 qershor. Sharmi
juaj, sensi estetik, sensualiteti, aftësia për tu miqësuar dhe kreativiteti, do të lulëzojnë falë këtij planeti. Do të jetë një periudhë ku mund
të bëni një udhëtim të mrekullueshëm në universin e dashurisë. Neptuni këtë vit do të favorizojë të lindurit e 13,14,15 dhe 16 prillit.
Plutoni do të vërë në provë sigurinë e atyre që kanë lindur me 21,22,23
dhe 24, por mos u stepni, forca nuk do t’ju braktisë asnjëherë, fati
gjithashtu, duke arritur të gjeni rrugën për tek ekuilibri juaj i
brendshëm. Të lindurit me 7 deri me 17 prill, do të jenë më me fat,
duke iu dhënë hapësirë ëndrrave dhe iniciativave, madje edhe atyre
më të çmendura. Objektivi i vitit: Rritja e suksesit duke u mbështetur në ndihmën e miqve dhe duke lënë mënjanë krenarinë e tepruar.

Dashuria

Bëhuni gati për një vit të paharrueshëm në dashuri. Do të arrini
të kaloni krizën e vitit që lamë pas, me Jupiterin, Afërditën dhe
Marsin në favorin tuaj. Do të jeni ju që do të vendosni për gjithçka.
Martesa, bashkëjetesa, fëmijët; gjithçka do të lindë nën një qiell me
yje vetëm për ju. Asnjë dyshim apo pendim nuk do keni, duke
përballuar ziliqarët me kokën lart. Çdo lidhje e re do të sjellë më
shumë shpresa dhe do të duket sikur zemra po fillon me të vërtetë
nga zeroja. Nëse në 2008-ën i keni dhënë fund një lidhjeje të konsumuar nga koha dhe rutina, në këtë vit me fat, do të keni mundësi
të rifilloni në mënyrë madhështore një histori dashurie. Çdo muaj
do të rezervojë për ju një rast special. Dhe nëse do të dini të reagoni
si duhet, do të bëni që lidhja juaj të zgjasë më tepër sesa në të
kaluarën. Por shkurti është muaji më i mirë për lidhjet e vërteta.
Natyra juaj impulsive dhe e vendosur për të kërkuar kënaqësitë
dhe erotizmin në 360 gradë, do të bëjë që shpesh të keni aventura
vetëm të natyrës seksuale. E bukura e 2009-ës është që do të jetoni
kënaqësitë e seksit dhe të dashurisë pa hequr dorë nga asgjë.

Puna, studimet dhe paratë

Objektivat do të jenë të shumta, mundësitë e zgjedhjeve gjithashtu. Nga njëra anë do të jenë ëndrrat dhe shpresat tuaja, dhe nga
ana tjetër një realitet faktesh dhe ngjarjesh që nuk do t’ju kufizojë
ashtu siç ka ndodhur vitin e kaluar. Natyrisht duhet të shfrytëzoni
të gjithë talentin kreativ, energjitë dhe kominikimin të cilat do të
jenë fjalëkalimi për të hyrë në rrugën e suksesit. Puna impenjative
nuk iu ka trembur asnjëherë, aq më pak tani. Të impenjuar në një
aktivitet dinamik dhe intensiv, do të arrini të merrni më të mirën
tuajën. Dashët do të lënë mënjanë vrapin drejt karrierës së shfrenuar, ambicien e tepruar dhe do të shijojnë kënaqësinë e një pune e
cila prodhon të ardhura të mjaftueshme për të jetuar mirë. Është
Mbas disa vitesh të vështira nga pikpamja emotive, viti 2008 ka
qenë për Demin viti i fitoreve të mëdha, mbas gjithë atyre sakrificave
ku ju punuat për kaq kohë. Dashuria, puna, paratë kanë qenë në
nivele shumë të kënaqshme. Shumë kanë lënë mbas krahëve kujtimet
e këqija duke filluar gjithçka nga e para. Do të hyni në 2009-ën në
një formë shumë të mirë, ku mirëqënia e përgjithshme manifestohet
në formën e eksperiencave, sigurive dhe një llogarie të mirë bankare.
E gjithë kjo pasuri e madhe shpirtërore dhe materiale do të shërbejë
për të mbajtur edhe këtë vit në nivelin e duhur pozicionin e fituar
tashmë. Viti 2009 do të jetë një vit i ngarkuar me shumë punë dhe ajo
mahnia juaj për cilësi dhe perfeksion, do të duhet të zbehet ca këtë vit.
Kontaktet me njerëzit përreth këtë vit do të jenë thelbësore pasi oportunitetet arrijnë vetëm falë bashkëpunimeve. Çifti i Neptunit dhe
Jupiterit do të influencojnë negativisht për një periudhë kohe duke iu
krijuar iluzione të kota. Kështu jo rrallë do të ngjasë që ju të bëni
premtime që nuk do të mund t’i mbani. Karriera juaj mund të arrijë
pikën maksimale ashtu si stima dhe nevoja për tu dukur. Objektivi
i vitit: Të pranoni pa frikë dhe kushte përgjegjësitë e reja.

Dashuria

Dashuroni faktet më shumë se sa fjalët e bukura dhe këtë princip
e aplikoni edhe në raportet sentimentale. Problemet që kanë të bëjnë
me anën materiale do të kenë peshë në mbarëvajtjejn e jetës në çift.
Sa më të qetë dhe të kënaqur do të jeni në këtë fushë, aq më mirë do
të silleni në lidhjen tuaj. Në rast të kundërt ai ose ajo do t’i duhet të
përballojë ulje ngritjet e papritura të humorit si dhe turinjtë e
varur. Në dashuri dini të jepni gjithçka nga vetja por nuk duroni
dot mungesën e besnikërisë. Nëse nuk doni që partneri juaj të flurturojë në fole të tjera, duhet t’i kushtoni më shumë kujdes. Periudhat më të mira për të bërë pushime apo për të dhuruar diçka, do
të jenë janari, qershori dhe gushti, pikërisht atëherë kur Afërdita e
favorshme do të ushqejë ndjenjat tuaja dhe impulse pasionale, duke
iu dhuruar shumë emocione. Muajt më delikatë do të jenë shkurti
dhe nëntori e nëse raporti është në krizë, në këtë periudhë mund të
marrë fund. Nëse një tradhëti apo një ndarje e kohëve të fundit iu
ka ndodhur, natyrisht që nuk do të keni dëshirë që t’i hyni një
lidhjeje impenjative. 2009-ta do të jetë viti që shumë Dema mund
të nisin një histori klandestine, si një mënyrë për të hequr mendjen
nga problemet e përditshme. Kështu Demat që njihen si shumë
besnikë do të kalojnë nga intrigat mendore në një raport fizik të
vërtetë.

Sapo kemi hyrë në një vit të ri dhe krahas të gjitha
planeve dhe projekteve që kemi bërë për këtë vit, në
çdo fushë të jetës, nuk besojmë se ka ndonjë që të mos
tundohet nga parashikimi i yjeve për shenjën e tij. Dhe
ja ku jemi ne, për t’iu a shuar këtë kuriozitet... Do të vijë
në faqet në vijim horoskopi i 12 shenjave ku ju mund të
mësoni që tani se si do të shkojnë punët në jetën tuaj
me dashurinë, paranë, studimet, punën, mirëqënien por
do të mësoni gjithashtu se si do të jetë kombinimi juaj
për çdo shenjë të horoskopit. Pa dyshim do të jetë një
guidë e këndshme për secilin prej jush, por pa harruar
se yjet thjesht krijojnë disa situata të favorshme ose jo,
por gjithsesi jetën tuaj jeni ju që e organizoni për të
dhënë më të mirën. Gëzuar dhe një vit i mbarë!

Dashi
NUMRI ME FAT: 2
një periudhë e mirë për të punuar në grup me kusht që paktet të jenë
të qarta për të gjitha palët. Nëse jeni studentë, do të arrini rezultate
të mrekullueshme. Viti 2009 do të jetë perfekt për t’i dhënë jetë
projekteve të reja edhe për studime pasuniversitare. Në qershor do
të mbyllni mrekullisht vitin shkollor, ndërkohë që në shtator do të
kuptoni që vështirësitë janë për tu përballuar vetëm nga ju, por
frika do të svenitet menjëherë. Edhe pse fati është në anën tuaj,
evitoni investimet e mëdha pasi kriza këtë vit është për të gjithë,
pra edhe për ju.

Mirëqënia

Dashi këtë vit do të jetë i mbrojtur në çdo fushë të jetës pa
përjashtuar edhe shëndetin. Me një shpirt më të çlirët dhe duke
larguar idetë bezdisëse, edhe e famshmja migrenë, do të mbahet
nën kontroll pa krijuar probleme. Rezultate të mrekullueshme edhe
për tipat sportivë, por duhet që të mos hiqni dorë nga stërvitja.
Afërdita këshillon më shumë kujdes nga pikpamja estetike dhe do
ta shihni se do të shpërbleheni me rezultatin. Këshillohen këtë viti
udhëtimet dhe pushimet me përjashtim të shtatorit dhe tetorit.

Kombinimet në çift

DASHI
Dëshira në simbiozë, kuriozitet dhe kënaqësia e të jetuarit eksperienca të reja, do t’ju bashkojnë për të gjithë vitin, sidomos nëse
jeni lidhur kohët e fundit. Një sintoni e jashtëzakonshme erotike do
të fillojë që nga shkurti deri në fund të vitit.

Demi

NUMRI ME FAT: 7

Puna, studimet dhe paraja
Puna dhe karriera do të jenë në plan të parë për ju. Cilësia e jetës
tuaj dhe e çdo marrdhënieje të rëndësishme do të varet nga fakti se
sa mirë po ecni ju në punë. Dhe kuptohet nëse fitimet nuk do jenë
ato të pritshmet, nuk do keni dëshirë që të argëtoheni. Duke qenë
tipa praktikë, do t’i hapni dyert çdo lloj aktiviteti e nëse mendoni të
ndërroni punë, bëjeni sepse periudha do të jetë e favorshme sidomos për të lindurit e prillit. Inovacionet do të jenë passwordi për të
hyrë në kontakt me realitete të reja profesionale. Studimet do të
hasin nivele të veshtira në gjysmën e shkurtit por me ndihmën e
Mërkurit viti shkollor do të jetë shumë pozitiv. Fati në ekonomi
nuk do t’ju shoqërojë këtë vit siç ndodhi vitin e kaluar. Kujdes në
operimet financiare, një sugjerim ky për të gjithë, pasi luhet gjithçka në kufinjtë e rrezikut.

Mirëqënia

Tendenca e vitit do të jetë ajo që të merreni me shëndetin tuaj
duke përdorur vetëm mënyra natyrale të cilat rregullojnë ekuilibrin e shpirtit dhe të trupit. Dembelizmi do të ndjehet sidomos në
shkurt, në nëntor dhe në dhjetor, muaj ku do të ndjehet një lodhje
më e madhe si dhe një tension nervor. Të flini iu bën mire, por mos
e ekzagjeroni. Ndërkohë që problemi juaj kryesor ka qenë dhe do të
jetë fakti që nuk bëni sport aq sa duhet.

Kombinimet në çift

DASHI
Për Dashin do të jetë një vit i lehtë, ndërsa për ju shumë impenjativ dhe do të preferoni të mos rrezikoni edhe në dashuri. Por mund të
ketë shanse të mira për një bashkëpunim profesional mes jush.
DEMI
Nuk është e lehtë të mbash të bashkuar dy kokëfortë si ju dhe për
më tepër që këtë vit do të keni momente zemërimi të shumta. Po nëse

DEMI
Më mirë të synoni drejt një miqësie apo bashkëpunimi në punë
pasi mes jush nuk mund të lindë një dashuri e madhe. Shpesh
Dashët refuzojnë të kuptojnë që në çdo lidhje duhet të jesh me
këmbë në tokë, ndërkohë që Demët e kanë domosdoshmëri këtë fakt.
BINJAKËT
Nëse synoni flirtet më të gëzueshme për t’i dhënë jetës më shumë
gjallëri, ky është partneri ideal. Thuhet që Binjakët nuk duan të
marrin seriozisht një lidhje, por me një Dash nuk do jetë kështu.
GAFORRJA
Ky është një partner me sensibilitet të theksuar sidomos ata që
kanë lindur në ditët e para të kësaj shenje (22,23,24, qershor). Do të
jetë një jetë e vështirë mes jush këtë vit.
LUANI
Ja një kombinim ëndrre që bëhet realitet. Mos prisni princin e
kaltër apo princeshën e përrallave, pasi edhe Luanët janë ca si shumë
bredharakë, por me të do të kuptoni se dashuria dhe seksi janë
komplet tjetër gjë, ashtu si ju nuk e kishit imagjinuar më parë.
VIRGJËRESHA
Na vjen keq ta themi por nuk shkoni absolutisht fare. Virgjëreshat janë shumë seriozë, të mbyllur, të fiksuar në objektivat e tyre
dhe kur do të bëjë dikë për vete, më shumë kërkon ta nënshtrojë atë.
Dhe në këtë rast alkimia e dashurisë është shumë e vakët.
PESHORJA
Gjithçka materializohet në momente joshjeje që iu pëlqejnë të
dyve. Dashi do të jetë më me fat se peshorja, por kjo nuk duhet të
evidentohet prej jush. Lëre të magjepset pas jush edhe t’ju këshillojë
ndonjëherë (edhe pse ju përsëri do të bëni në kokën tuaj).
AKREPI
Është një kombinim shenjash që mbahet në këmbë duke mbështetur njëri tjetrin. Nëse këtë vit Akrepi juaj i zemrës do ta ketë shumë
mendjen tek puna, duhet t’i kujtoni se në horoskop ai është dashnori perfekt dhe më i apasionuari. Do ta shihni se do të funksionojë.
SHIGJETARI
Është një kombinim shumë i mirë dhe këtë vit akoma më frytdhënës. Shigjetari di se ku do të arrijë dhe ju iu pëlqen që të vini në
dispozicion të tij shigjetat e harkut tuaj. Së bashku do të jeni të
jashtëzakonshëm, nga ana sentimentale por edhe profesionale.
BRICJAPI
Ju shenja e zjarrit me një vit eksploziv ndërsa ai i përqendruar
që të mos humbasë të gjitha privilegjet dhe sukseset e arritura. Kjo
do të bëjë që mes jush të mos ketë shumë emocion.
UJORI
I gjallë dhe stimulues, Ujori i 2099-ës do iu pëlqejë të gjithëve,
por sidomos Dashëve. Shpirti i tij i lirë që të largon çdo lloj frike,
do të bëjë që marrdhënia mes jush të jetë emocionuese.
PESHQIT
Me disa përjashtime të rralla, një dashuri e madhe mes jush, ka
shumë pak gjasa të ndodhë. Por kjo nuk do të thotë se nuk mund të
ketë një aventurë romantike mes jush nën një qiell me yje mu në
zemër të verës.
nuk i jepni fund lidhjes në dimër, në pranverë do të ketë përmirësime.
BINJAKËT
Binjakët janë në një periudhë shumë të mirë mbas disa vitesh
vështirësi dhe në lidhje me ju do të jetë një person që do sjellë alegri
dhe lehtësim shpirtëror.
GAFORRJA
Gjithmonë ka qenë një kombinim i mirë. Si mund t’i rezistosh
kaq shumë devotshmërie dhe ëmbëlsie? Gaforrja di të jetë gjithmonë pranë kur ke nevojë të të ngrohë e të përkujdeset.
LUANI
Nuk është një lidhje nga ato optimalet për të thënë se kjo është
dashuri e vërtetë. Që të dy të stresuar nga Jupiteri, mund të vendosni edhe të ndaheni, pa e kthyer kokën pas.
VIRGJËRESHA
Është në një formë të jashtëzakonshme, shumë më e hapur dhe e
motivuar se zakonisht. Me këtë partner do të shkoni drejt eksperiencave të mënçura, duke ndarë së bashku të gjitha dëshirat.
PESHORJA
Ka një marrdhënie më të mirë me Peshoren të cilët këtë vit rigjejnë buzëqeshjen duke u bërë më sharmantë se kurrë. Do iu ikë truri
për komportimin e tyre, por edhe për intimitetin e nxehtë.
AKREPI
Thellësia e ndjenjave dhe një atraksion i fortë fizik, do të jenë
bazilarët për ta mbajtur në këmbë këtë lidhje. Do të kultivoni bashkë pasionet tuaja, sidomos ato seksuale.
SHIGJETARI
Ka patur gjithmonë një tërheqje të fortë mes këtyre dy shenjave.
Shigjetari është partneri perfekt që iu bën të jetoni një dashuri
platonike që iu pëlqen aq shumë.
BRICJAPI
Kur një Dem fillon një lidhje me një Bricjap, nuk është asnjëherë nga ato me shikim të parë. Ata apasionohen me ngadalë por
më pas nuk bëjnë dot pa njëri tjetrin.
UJORI
Mbas eksperiencave të kaluara do të jeni më të hapur dhe të
kuptueshëm me një partner liberal si Ujori. Si gjithmonë ky partner ngjan si i lehtë por ju e dini se nuk është kështu.
PESHQIT
Partneri Peshk di diçka më shumë se ju, pasi kupton mirë dëshirat
e zemrës dhe të trupit tuaj. Është shumë i dashur, gjithnjë gati t’ju
ndihmojë por edhe t’ju tradhëtojë.

plus
PANORAMA 20
Pjesa më e madhe e të lindurve në shenjën e Binjakëve, vijnë nga
një periudhë impenjative dhe shumë e limituar për një shenjë që e
kupton ekzistencën duke eksploruar gjithçka si dhe dëshirojnë të
hyjnë në kontakt me të tjerët. Natyra juaj e ndryshueshme, nuk ka
mjaftuar për t’ju siguruar fleksibilitetin që shërben për të jetuar në
paqe. Të lindurit në 15 ditëshin e parë të shenjës, do të jenë të
bllokuar nga impenjimet dhe punët, shpesh të paparashikueshme
dhe të papërballueshme, por edhe nga ndryshimet e vendi të punës
apo partnerit. Në vitin e ri sidomos të lindurit e dy dhjetëditëshve
të parë, do të ndjehen më mirë. 2009-ta parashikohet si një vit me
fat, si një rilindje. Dhe nëse keni arritur të tejkaloni pengesat, do të
ndjeheni të motivuar, për të ngjitur shkallët deri aty ku prej kohësh
synoni duke konkretizuar gjithçka. Një tjetër planet në favorin
tuaj do të jetë Afërdita e cila do t’ju dhurojë një ekuilibër të mirë
dhe miqtë do të jenë gjithmonë në krahun tuaj sa herë të keni nevojë.
Ditët do të jenë frytdhënëse ndërsa netët më sensuale se kurrë. Objektivat e vitit: Rilindje, të çoni objektivat ekzistenciale në nivel
superior, pa shpenzuar shumë energji dhe duke mos lënë të kërcënohemi nga kurthet afektive.

Dashuria

Binjakët vënë shumë në punë imagjinatën kur bëhet fjalë për
dashurinë. Inteligjenca dhe kreativiteti iu udhëheqin drejt historive
zbavitëse dhe pak impenjative. Por kohët e fundit diçka apo shumëçka ka ndryshuar. Aftësia dhe dëshira për të qenë në sintoni me atë
që dëshiron të të ketë afër, do t’ju bëjë një partner shumë të mirë për
vitin 2009. Do të shikoni se gjithçka do të jetë më e bukur nëse në
krahun tuaj do të ketë një person special, i aftë t’ju mbajë ndezuar
kuriozitetin por mbi të gjitha zemrën tuaj. Me partnerin tuaj do
adhuroni të flisni, të udhëtoni, të zbuloni horizonte të reja, jo vetëm
intelektuale por edhe erotike. Të lindurit mbas 6 qershorit, në mars,
prill dhe shtator, do të pyesin veten nëse personi që kanë në krah
është ai i duhuri. Për çdo zgjedhje, nuk duhet të merrni vendime të
pamenduara mirë. Do të keni mundësi të mëdha që këtë vit, një
Binjak beqar, të transformohet lumturisht në një Binjak çift. Mbas
shkurtit rastet do të jenë shumë të shpeshta për takime dhe dashuri
pa shumë mund. Mund të vijoni të jeni ajo flutura që bredh nga
lulja në lule nëse doni pikërisht këtë, por mos harroni se takimin e
fatit yjet do t’ju a sjellin tamam këtë vit.

Puna, studimet, paraja

Do të jenë të shumtë muajt ku do të mund të vini në punë inteligjencën tuaj të pasur me krijimtari të cilat do t’i adoptohen me
natyrshmëri situatave të ndryshme nga të cilat dini gjithmonë sesi të
merrni stimuj për produktivitetin dhe kuriozitetin tuaj të lindur.
Shumë Binjakë kanë bërë ndryshime të rëndësishme në fushën profesionale që vitin e kaluar duke u liruar nga gjërat e vjetra dhe pak
stimuluese për tu ingranuar në një aventurë interesante në karrierë.
Viti që lamë pas ka qenë viti i një sforcoje dhe lodhjeje për
Gaforret. Këtë vit Saturni dhe Urani do të jenë në krahun tuaj dhe
situata dalëngadalë do të ndryshojë. Duhet të keni besim tek energjitë e mira të yjeve të cilat do t’ju inspirojnë kurajo dhe vendosmëri drejt realizimit të projekteve tuaja. Jupiteri do t’ju bëjë të
harroni vuajtjet e kaluara me pozicionin e tij duke iu favorizur në
hapjen tuaj drejt botës, madje edhe në gjetjen e zgjidhjes së disa
problemeve që kanë të bëjnë me ish bashkëshortë dhe me trashëgimnitë. Saturni i mençur do t’ju udhëheqë drejt zgjedhjeve, do të
kuptoni mirë se çfarë doni dhe si duhet ta fitoni atë. Nga natyra
jeni mosbesues dhe mbase zhvillimet e mëdha dhe revolucionet që
planetët favorizojnë, do iu vënë pak në pozitë të vështirë. Por kur të
kuptoni dhe mbi të gjitha të shihni avantazhet, do të arrini në
konkluzionin se stili i jetës që keni ndërtuar vitet e fundit, nuk është
ekzakt ai që kishit në mendje. Afërdita nuk do jetë në favorin tuaj
për një periudhë të gjatë nga shkurti deri në 6 qershor dhe në këto
muaj gjithë vemendja juaj do të jetë e përqendruar tek karriera,
duke i kaluar në plan të dytë ndjenjat dhe gëzimet e dashurisë. Për
të jetuar sa më të qetë do të jetë e nevojshme gjetja e një ekuilibri të
brendshëm, sepse do mjaftojë një ngacmim i vogël për t’ju futur në
krizë. Do të keni nevojë për shumë siguri dhe pika referimi nga
dikush që t’iu japi forcë e të ndjeheni në ujrat tuaja. Objektivi i
vitit: Të mësoni nga gabimet dhe eksperiencat e vështira të vitit të
kaluar dhe të punoni me veten tuaj për të krijuar një pasuri të
brendshme më të madhe.

Dashuria

Dashuria për ju është një ushqim dhe asnjë Gaforre nuk mund
të jetojë pa dashuri. Ju mjafton një histori që t’ju bëjë të ëndërroni,
një njeri që t’ju bëjë të ndjeheni të mbrojtur, e dashuruar dhe e
dëshiruar dhe të gjitha problemet sfumohen në çast. Jeni më të
pjekur falë influencës së planeteve vitet e fundit dhe keni mësuar të
jepni jo vetëm të merrni dhe gjatë këtij viti do të ndjeheni të dashuruar, mund të ushqeheni me dashuri ashtu siç iu pëlqen ju, pavarësisht moshës ose kushteve sentimentale. Do të kthehet entuziasmi
i jetës në çift i cili do të arrijë kulmin në verë dhe në vjeshtë, periudha të mira për të menduar edhe për fëmijë. Nëse jeni beqarë,
pikërisht në ditët e ditëlindjeve tuaja, do të njihni njeriun i cili do
t’ju shoqërojë për gjatë verës dhe vjeshtës por mbase edhe në 2010.
Pak durim pasi fillimviti nuk do të jetë i favorshëm për jetën sentimentale. Nëse jetoni një dashuri klandestine, mund të merrni një
vendim përfundimtar por nuk mund ta themi për mirë apo për keq.
Romantikët Gaforre kanë një ngarkesë erotizmi interesant të cilin e
eksperimentojnë vetëm me një partner fiks. Këtë vit do të lini mënjanë formalizmat dhe do të provoni sensacionin go-go, duke përshfaqur anën më seksi edhe me një partner të ri.

Puna, studimet dhe paraja

Në vitin 2009 puna do ta ketë rrugën më të lehtë. Do të lini mbas
krahëse pengesat, vonesat dhe mungesën e fatit, duke kërkuar objektiva të reja dhe përmirësimin e aktivitetit të zakonshëm. Jo gjith-
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Periudha më e përshtatshme për të lindurit nga 6 qershori e më pas,
është vjeshta, ndërsa të tjerët mund të ndërmarrin iniciativa që nga
shkurti. Mbas muaj reflektimesh, stresi dhe superimpenjimesh, më
në fund do të keni mbërritur në finishin e dëshiruar: ose do të ndryshoni punë ose sjellje ndaj vetes. Një tjetër pikë force është ndihma që
disa njerëz me influencë do iu japin për të realizuar projektet tuaja.
Favoret e Jupiterit do iu bëjnë të harroni Saturnin negativ edhe përsa
i përket studimeve, ndërkohë që të lindurit nga 8 deri me 25 mars do
të ketë një rënie të lehtë të përqendrimit, por më pas viti shkollor do të
mbyllet me rezultatet e merituara. Viti do të jetë i qetë, natyrisht më
i mirë se të tjerët, edhe nga pikpamja financiare. Kjo do t’ju lejojë që
të plotësoni disa dëshira dhe kapriço të cilat keni kohë që i mendoni.
Nëse keni në dispozicion një shumë parash, një udhëtim i rëndësishëm, do të japë rezultate.

Mirëqënia

Një vit me energji të mëdha por edhe me super aktivitet. Natyra
juaj tenton të ndjekë një ritëm jete të çrregullt por kësaj here kjo
mahni do të mbahet nën kontroll duke i kushtuar më shumë rëndësi
sportit dhe lëvizjes. Kjo sepse me Jupiterin, mikun e gjallërisë fizike dhe mendore, do të tentoni që ta shtypni më shumë pedalin e
shpejtësisë. Të lindurit nga 6 deri në 21 qershor do të jenë më të
rrezikuar nga stresi, ndërkoheë që Afërdita do iu dhurojë shëndet
dhe bukuri.

Kombinimet në çift

DASHI
Një kombinim i mirë në çdo sektor, nga miqësia tek erosi. Një
Dash ju bën që t’ju rrahë zemra fort, t’ju emocionojë vetëm me një
vështrim, dhe këtë vit nuk do të kufizoheni vetëm me këtë. Bebe në
horizont për çiftet që kanë kohë që e kanë në projekt.
DEMI
Vështirë të lindë mes jush një dashuri perfekte. Ju shkëlqeni nga
një dritë e jashtëzakonshme, jeni optimist dhe keni dëshirë të zbaviteni. Ndërkohë Demi e ka mendjen tek puna, edhe pse është jashtëzakonisht i joshur nga ju.
BINJAKËT
Besim maksimal dhe atraksion i fortë nëse keni lindur ne dy

Gaforrja
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monë është e domosdoshme të ndryshoni për të marrë më të mirën,
planetët furnizojnë rrethana të favorshme për përmirësim dhe si
gjithmonë fjala ju mbetet ju. Dhe do të jetë ky kombinacion që do ta
bëjë 2009-ën të suksesshme. Rezultatet do të jenë më të mira nëse i
jepni rëndësi detajeve para se të paraqisni një projekt, sidomos nëse
keni lindur në dhjetëditëshin e parë të shenjës. Studentët do të
ndjehen të qetë në një situatë planetare pozitive, me përjashtim të
ndonjë periudhe sporadike jo aq të mirë. Rezultatet do t’i shikoni
në qershor. Në shtator kujdes mos iu dorëzoni dembelizmit që të
kapni ritmin. Financiarisht do të lëvizni drejt investimeve të pasurive të patundshme, pa guxuar rrezikshmërisht, sidomos nëse
keni lindur në qershor.

Mirëqënia

Ngadalësoni ritmet e aktvitetit dhe mendoni për mirëqënien
tuaj. Kjo sentencë do të jetë në bazë të transformit tuaj të evolucionit për Gaforret e brishta. Mos e lejoni që vrapi për të siguruar sa më
shumë të mira material, të lërë mbas dore një stil jete të shëndetshme. Në përgjithësi të gjithë të lindurit e Gaforres, do të kenë një
mendje dhe nje stomak më të lehtë. Dietat e duhura do rregullojnë
humorin tuaj, ndërkohë që janari, prilli dhe maji do të jenë muajt e
përshtatshëm për trajtime estetikë.

Kombinimet në çift

DASHI
Partnerë më të papërshtatshëm nuk mund të ketë. Dashët nuk ia
kanë idenë se sa sensibël jeni ju, edhe pse gjatë takimeve të para
zemra e tij do të rrahë fort. Por mjafton të shihni se sa indiferent
është ndaj nevojave tuaja, për të kuptuar se nuk mund të ketë të
ardhme mes jush.
DEMI
Ka qenë gjithmonë një kombinim i mirë. Ju ndjeheni i tërhequr
nga qetësia e tij, nga principet solide, dini të dëgjoni diskutimet e
tij, projektet për financat dhe karrierën. Është pak i privuar nga
romantizmi, por për ta mbajtur afër, jeni gati të mbyllni një sy.
BINJAKËT
Mes një kapriçoje të tij dhe një ndryshimi humori tuajën, gjeni
gjithnjë pak vend për dashuri. Shumë të ndryshëm si karaktere,
përveç disa përjashtimeve, nuk është një kombinim i suksesshëm,
por mund të funksionojë, nëse Binjakët do të kenë durim dhe do të
dinë të presin momente më të mira.

SUPLEMENT
dekadat e para të shenjës, mosbesues për pjesën tjetër. Sidoqoftë
2009-ta, do të jetë një vit alegro dhe me ekspansion sentimental.
Akord perfekt në fushën erotike.
GAFORRJA
Është gjithmonë e mundur një akord diskret me shenjën fine e
cila do t’ju joshë me atmosferat e ëmbla që di të krijojë, por që
pretendon të kontrollojë edhe lëvizjet tuaja.
LUANI
Është një Luan pak i preokupuar dhe më pak brilant se zakonisht ky i këtij viti, por ju iu pëlqen gjithmonë. Josheni nga mënyrat
me të cilat di të bëjë korte, sepse nuk iu bezdis. Atëherë pse të hiqni
dorë?
VIRGJËRESHA
Një marrdhënie fizike mes jush nuk është kurrë në nivelet maksimale, por arrini ta joshni me fjalë dhe me premtime të pambajtuara njëri tjetrin. Pastaj sensi praktik i kësaj shenje është gjithnjë i
dobishëm për ju.
PESHORJA
Është një nga kombinimet më të mira të zodiakut edhe për këtë
vit. Një sinergji e madhe në të gjitha frontet. Mos e lejoni Peshoren
tuaj të zemrës që të ankohet, ndihmojeni që të synojë drejt horizonteve të qeta. Erosi do t’iu bashkojë akoma më shumë.
AKREPI
Nuk do të mund të shkoni bashkë në vitin 2009, madje këshillohet që të mos thelloni moskuptimet e mëparshme gjatë këtij viti, të
mos ofendoni pasi një Akrep nuk është dhe aq i keq sa iu duket.
Veçse është ca si shumë xheloz. Ju keni sharm të paparë ndërkohë që
ai ka sy vetëm për ju, gjë që do iu krijojë shumë bezdi.
SHIGJETARI
Të kundërtat iu tërheqin edhe pse nuk do ketë mes jush një dashuri
shumë të apasionuar, por ama do të ketë unitet mendimi dhe veprimi si me rrallë kënd. Udhëtime të paharruara në shkurt, nëntor dhe
dhjetor.
BRICJAPI
Jeni kaq të ndryshëm sa natyrshëm lind pyetja se si mund të
qëndroni në çift. Më pas mund të zbuloni se atij i pëlqen alegria
juaj, e ju serioziteti i tij si dhe autoriteti. Problemet lindin kur ju iu
lind dëshira për tu zbavitur dhe ai do të punojë.
UJORI
Është partneri i vitit dhe për më shumë ai që ju ëndërroni. Keni
një përshtatshmëri në çdo fushë: nga krevati tek tavolina e punës,
një bashkim i cili rezulton perfekt. Formoni një çift të freskët, spontan, i gjallëruar nga impulse sensuale të forta.
PESHQIT
Mes jush mund të ketë një atraksion fizik, një kuriozitet kundrejt njëri tjetrit, por për dashuri të mëdha, janë disa vlera të tjera
që krijojnë kompatibilitet më të lartë. Padyshim që Peshqit kanë
shumë cilësi të mira, por me ju nuk krijojnë dot emocione.
GAFORRJA
Për të kuptuar një logjikë gjithnjë të ndryshme të ndryshimeve
tuaja të humorit, duhet një Gaforre tjetër. Por ky vit nuk është aq
idilik për një dashuri mes jush. Por në qershor, gusht dhe shtator
mund të gjeni një përshtatje sentimentale (deri diku) pa patur nevojë
të ankoheni për njëri tjetrin.
LUANI
Ai është shumë i impenjuar që t’ia dalë në gjithçka, që të mos
humbasë fronin e tij të dashur. Jupiteri bëhet pengesë dhe nga shkurti deri në qershor gjithçka do të jetë zi. Megjithatë kombinimi
nuk është për tu hedhur tek plehrat. Mbreti është bujar, nuk tradhëton dhe mban premtimet, edhe ato të dashurisë.
VIRGJËRESHA
Aq sa ju jeni romantikë dhe apasionantë, aq është racional Virgjëresha, e ftohtë dhe shumë me këmbë në tokë. Por kjo është një
favor, sepse si në jetën praktike ashtu edhe në intimitet, mungesa e
ngjashmërisë ndihmon që karakteret të arrijnë të gjejnë një ekuilibër
duke arritur këtë vit në një simbiozë nga vera dhe vjeshta.
PESHORJA
Iu tërheqin mënyrat e tij të rafinuara, eleganca, klasi (Ta dini sa
bien në kurthin e Peshores). Ai di se si t’ju kënaqë, ndërkohë që në
jetën praktike, iu zhgënjen. Një bashkim i mirë për dashurinë dhe
erosin me një dozë të lartë tolerance nga shkurti në maj.
AKREPI
Një lidhje e destinuar për të zgjatur në kohë mbase vetëm për
afinitetin erotik që iu lidh. Dhe ky është ilaçi juaj kundër stresit,
pasi dashuria iu tërheq, intrigon, por iu bën edhe të vuani. Por ju
iu pëlqen të vuani për dashurinë, madje iu eksiton.
SHIGJETARI
Është një partner shumë bredharak për natyrën tuaj posesive
dhe janë pikërisht këto ikjet e tij, që nuk iu lënë të vini gjumë në sy.
Është e pamundur të mbani të lidhur një tip si ai. Ose duhet të
ndryshoni ju ose të përshtateni me nevojën e tij për liri. Mbase do
të ishte më mirë të ishit thjesht miq.
BRICJAPI
Bricjapi di dhe mund të realizojë ëndrrat e një Gaforreje, pasi e
njeh dhe e do. Dhe ky vit nuk do të ndryshojë asgjë. E kundërta juaj
iu tërehq, iu inspiron besim edhe pse nuk iu bën përkëdheljet dhe
suprizat që pëlqeni. Por tek ai mund të besoni, të mbështeteni.
UJORI
Nuk arrini të kuptoni mirë të gjitha sfumaturat e natyrës së një
Ujori i cili rri shumë pak në shtëpi, pasi adhuron jetën sociale dhe
mondane dhe ka njëmijë interesa. Është një raport që rezulton shumë
i vështirë vetëm nëse njëri nga të dy pranon të nënshtrohet.
PESHQIT
Dashuria me shikim të parë, atraksioni fatal janë tipike kur
takohen këto dy shenja. E vështira qëndron në mbajtjen e çiftit
stabël, pasionin e ndezur pasi me kalimin e viteve gjithçka shkon
drejt zbehjes. Sidoqoftë këtë vit parashikohet dashuri dhe seks edhe
për këto dy shenja.

SUPLEMENT
Vini nga një vit që nuk iu ka dhënë shumë gëzime, por as shumë
pakënaqësi: ka qenë një 2008 e qetë me ndonjë përjashtim. Në 2009
Jupiteri do të hyjë tek Ujori dhe me këtë duam të themi se do të ishte
mirë të mos ngarkonit egon tuaj me pritshmëri të mëdha. Motoja e
vitit mund të jetë: kush arrin të kënaqet me atë që ka, shijon me të
vërtetë. Në raportet martesore apo edhe ato profesionale e miqësore
mund të ndodhin ndarje, largime e të tjera ngjarje të pakëndshme.
Duhet të bëni kujdes edhe për çështje legale siç janë rinovimet e
kontratave, fillimi i një aktiviteti etj. Nëse doni të qëndroni të sintonizuar në frekuencën e optimizmit, duhet të bëni analizat për çdo
gjë që iu ndodh. Nga 29 tetori gjendja do të ndryshojë për mirë
pasi Saturni do të vizitojë shenjën tuaj dhe nëse keni lindur me
23,24,25 korrik, mund të shihni avantazhet. Nëse keni lindur nga
15 deri me 20 gusht, do të bini lehtësisht pre e Neptunit negativ,
nuk do të keni ide të qarta sidomos në marrdhëniet me partnerin.
Nëse bëhet fjalë për zgjedhje të rëndësishme, do të jetë mirë që të
kënaqeni me ato që keni, pa vënë asnjë objektiv të paktën deri në
vitin 2010. Influenca e Afërditës do t’ju a bëjë më të lehtë kontaktin
me realitetin, duke iu ofruar siguri dhe sensualitet dhe pikërisht
influence e saj do t’ju ndihmojë të bëni njohje të reja. Objektivi i
vitit: Mos u stepini nga pengesat e Jupiterit dhe merrni pjesë aktivisht në një marrdhënie me ambientin që iu rrethon.

Dashuria

Për Luanin, të dashurosh do të thotë të joshësh me pasion, me
posesivitet. Siguria në vetvete dhe shoqërizimi me të tjerët, e ndihmojnë shumë. Ai di se si ta bëjë për vete gjahun e tij, ndërkohë që
mbarëvajtja e jetës në çift do të varet shumë nga disponibiliteti juaj
edhe pse situata yjore nuk do të jetë shumë stimuluese, por edhe krejt
e disfavorshme nuk është. Shumë nga pritshmëritë tuaja nuk do të
realizohen këtë vit duke krijuar kështu disa shqetësime të brendshme
psikologjike si ankth dhe nervozizëm. Nëse keni lindur në dhjetëditëshin e fundit të shenjës, Jupiteri dhe Neptuni do të stimulojnë
një negativizëm i cili do të shprehet në dyshime dhe pendime për
partnerin, situata do të bëhet delikate dhe mund të ketë edhe ndarje,
mbase të përkohshme. Planetet e dashurisë do të jenë në një pozicion
të favorshëm me shenjën tuaj në Mars, prill, maj, korrik, gusht dhe
dhjetor duke stimuluar më shumë sintoni në jetën në çift. Bëni kujdes
që të mos bini shumë shpesh në kurthin e zakonit. Jeni beqarë? Do të
jeni shumë të tërhequr nga njerëz që vijnë nga larg, të ndryshëm nga
ju, e çuditshme por kësaj here nuk do t’i jepni shumë rëndësi pamjes
fizike. Pranvera, vera dhe vundviti do të jenë periudha të mbushura
me takime, miq të rinj dhe ndonjë dashuri nga ato me A të madhe.

Puna, studimet dhe paraja

Iu pëlqen prestigji, të vini në jetë dhe në dukje të gjithë aftësinë
dhe talentin tuaj i cili iu vjen spontan dhe në këmbim të kësaj kërkoni
një duartrokitje. Por në vitin 2009 duhet të ridimensiononi pritshmëritë tuaja dhe t’i lini më tepër hapësirë modestisë pasi ky nuk është
Me Saturnin në shenjë, 2008-ta ka qenë një vit i avantazheve të
mëdha. Shumë Virgjëresha mësuan të mendojnë pozitivisht, ndërkohë që ata që nuk mundën të bëjnë ndryshime esenciale, në 2009-ën
duhet të vijojnë me procesin e tyre drejt një maturimi më të madh,
drejt një rritjeje personale, duke qenë më pak kritikë dhe selektivë
në stilin e jetës. Vijoni të vetëvlerësoheni, të përshfaqni kurajon
dhe të kultivoni autostimën. Pozicioni i ri i Jupiterit në shenjën
tuaj do të sjellë privilegje për punën, shëndetin dhe do t’ju shtyjë të
krijoni hobe të reja, të cilat mund të transformohen në një aktivitet
të dytë. Saturni në shenjë është shumë i vlefshëm dhe këtë vit, ai do
të tregojë interes sidomos për të lindurit nga 5 deri më 22 shtator,
të cilët do të kenë më shumë vullnet për të ecur përpara. Nëse keni
lindur në dhjetëditëshin e parë të gushtit, do të ndjeheni të sigurt
drejt hapësirave të reja, me një përgatitje dhe zotësi më të madhe. I
vetmi aspekt negativ do të jetë ai i krijuar nga influenca e Uranit,
pasi ky planet i paparashikueshëm do t’ju stimulojë një dëshirë të
madhe për liri brenda jush por gjëja më me mend do të ishte të mos
reagoni ndaj provokimeve. Muajt e fundit do të jenë më të mirë për
vendime të rëndësishme. Objektivat e vitit: Të preokupoheni më
pak për gjykimet e të tjerëve dhe të prisni krahë hapur dhe me një
shpirt praktik të gjitha rastet e duhura.

Dashuria

Në dashuri jeni shumë selektivë me standarde të preçizuara
mirë, të cilat doni të respektohen. Por dashuria nuk është kalkulim,
nuk është racionalitet. Esenca e problemeve tuaja është shpesh super egoja dhe ekzigjencat e rrepta që ju keni, të gatshëm për të
dënuar çdo lloj trasgresioni. Duke vuajtur edhe pasojat, do të mësoni të jeni më pak ekzigjentë me veten dhe të jetoni në frekuencën
e dashurisë së vërtetë. Një erë e re në jetën në çift. Nëse keni lindur
në dekadën e parë do të keni gjithçka ne rregull për të jetuar transformimet e thella ne mënyrën e të dashuruarit. Ndërsa, nëse keni
lindur në ditët e para të shtatorit, gjatë marsit, prillit dhe korrikut,
duhet të bëni kujdes që të mos provokoni xhelozi tek partneri. Qershori, shtatori dhe vjeshta do t’ju dhurojnë momente magjike ndërsa
në prill rrezikoni të vendosni të prishni lidhjen me partnerit.Ka të
ngjarë që të gjendeni në dy histori dashurie njëkohësisht, por do të
jetë një flirt kalimtar me një efekt gjallërues që do iu kthejë
buzëqeshjen. Do të keni më në fund rastin të thyeni mitin sipas së
cilit shenja juaj nuk është shumë e dhënë pas seksit, duke iu dedikuar dashurisë fizike më shumë se herët e tjera duke u maturuar
edhe në këtë aspekt. Do të jetë viti që do të merrni atë që iu pëlqen
ndërkohë që momentet më senuale pritet të jenë në janar, qershor,
gusht, shtator dhe në fund të vitit.

Puna, studimet dhe paraja

Puna do të jetë fusha juaj e preferuar dhe kjo preferencë e juaja
do të vlerësohet me rezultate shumë të kënaqshme. Progres interesant duke filluar që nga fillimi i vitit. Nëse keni lindur në gusht,
mund të mblidhni frytet e vitit të shkuar. Nuk doni të ketë ndry-
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viti juaj, ndërkohë që yjet thonë se 2010-a do të jetë viti juaj i vërtetë.
Bashkëpunimet për biznes shpesh do të jenë në plan të parë prandaj
do të jetë e nevojshme që të praktikoni me diplomaci artin e fleksibilitetit nëse nuk doni të mërziteni me kolegët tuaj. Nëse arrini ta
mbani nën fre ambicien tuaj e nëse nuk do të kërkoni gjithçka dhe
menjëherë siç e keni zakon, nuk do të keni shumë pengesa përballë
për t’i kapërcyer. Moderacioni, kreativiteti dhe energjitë positive,
do t’ju ndihmojnë në mbërritjen në destinacionin modest, por që do
të jetë një bazë e mirë për të ardhmen. Jupiteri kundërshtari juaj, do
iu imponojë shumë kujdes në çështjet legale, mos veproni kundër
ligjit nëse nuk doni të keni probleme. T’i ktheheni studimeve mbas
janarit do të jetë e lodhshme, prandaj përqendrimi do jetë shumë i
keq, por në qershor situata do përmirësohet dhe rezultatet do të jenë
të kënaqshme. Parashikohen shpenzime për evente të rëndësishme si
martesë, fëmijë, blerje shtëpie dhe për këtë do të merrni kredi në
bankë. 2009-ta do iu detyrojë ta shtrëngoni rripin dhe të kurseni
duke pritur një vit më të mbarë.

Mireqënia

Jupiteri kundër nuk premton për një formë shumë të mirë fizike.
Keni një rezistencë të mirë trupore por abuzoni me të pa u kursyer.
Funksioniet kardiovaskulare duhet të kihen kujdes këtë vit prandaj mos e lini stërvitjen mbas dore. Sportet e lehta dhe dietat e
ekuilibruara do të bëjnë që të ndjeheni mirë. Do të keni Afërditën
në favor për një periudhë të gjatë e cila do t’ju dhurojë mirëqënie,
bukuri dhe energji. Pushimet në një vend ekzotik në qershor dhe
korrik dhe në gusht udhëtime me miqtë, do të jenë shumë
ç’tensionuese për ju këtë vit.

Kombinimet në çift

DASHI
Ja një kombinim ëndrre që transformohet në realitet. Do të jeni
shumë mirë bashkë, edhe pse ju nuk rrini rehat pasi doni gjithnjë
vendin e liderit edhe në çift. Emocione të mëdha nëse kani pak kohë
që jeni lidhur. Udhëtimi, fëmijë dhe martesë parashikohen për ju.
DEMI
Nuk është një nga kombinimet më të mira mes shenjash pasi të
dy jeni të stresuar nga Jupiteri dhe kështu mund të vendosi edhe të
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shime të mëdha për ju, duhet vetëm të bëni disa përmirësime të
vogla për të pasur gjithçka perfekte. Nëse keni lindur në shtator
duhet të vazhdoni të kultivoni atë që keni mbjellur. Marsi, prilli
dhe korriku do të jenë muaj ndryshimesh sidomos për të lindurit
nga 15 deri në 21, të cilët mund të ndërrojnë vend pune për arsye
afektive. Autostima juaj do kalojë momente krize dhe kjo do të bëjë
që me sforco do ta mbani qetësinë. Vit i kënaqshëm për ata që studiojnë të cilët do të mbyllin vitin shkollor pa shumë sforco. Nëse
keni lindur në ditët e fundit të shenjës, mund t’ju lindin ideja që të
ndërroni degë. Por vendimin duhet ta merrni kur të keni idetë e
qarta. Përsa i përket financave, nuk duhet të bëni gjë tjetër veçse të
vazhdoni rrugën e nisur në vitin 2008. Një investim i mirë do të
ishte ai në pasuri të patundshme.

Mirëqenia

Ky vit nuk iu përball me probleme specifike për shenjën në
përgjithësi. Jupiteri do të mbrojë shëndetin tuaj, por kujdes me
peshën, sepse planeti bujar do të jetë i tillë edhe me kilogramët
tuaja. Për fat nuk jeni tipa që e keni problem të rrini në dietë. Nga
natyra jeni shumë të kujdesshëm ndaj mirëqenies tuaj por nga
gjysma e marsit deri në fund të prillit do të ndjeheni pak të dobët.
Mos hiqni dorë nga aktivitetet sportive që tonifikojnë trupin dhe
mendjen dhe largojnë ankthet. Yjet iu këshillojnë që të merreni më
tepër me pamjen pasi edhe syri do pjesën e tij.

Kombinimet në çift

DASHI
Na vjen keq ta themi por nuk shkoni bashkë. Rreziku për t’u transformuar në skllavë të dashurisë është i lartë. Me përjashtime të rralla
dashuria mund të gjejë strehë edhe në këtë kombinim shenjash.
DEMI
Këtë vit jeni ju që do ta ngushëlloni nga zhgënjimet e tij dhe ta
kuptoni në të gjitha mënyrat. Në fillim duket sikur ju vetëm jepni
dhe nuk merrni, por më pas gjithçka do iu shpërblehet në dedikim
dhe pasion. Dhe kjo iu mjafton. Nëse e keni zgjedhur si partner në
profesion, keni bërë gjënë më të mirë.
BINJAKËT
Komplikacionet sentimentale mes jush nuk mungojnë asnjëherë.
Jeta seksuale nuk është asnjëherë në nivele maksimale ndërsa jeta
intelektuale është e mirë mes jush. Deklaratat e tij të dashurisë do
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ndaheni, nëse lidhja nuk është e forte. Përndryshe, në çiftet e konsoliduara, do të ta përballoni vështirësinë së bashku.
BINJAKËT
Iu pëlqen alegria, shoqëria që nuk iu mërzit dhe lojrat prej adoleshentësh edhe nëse jeni 40 vjeçarë. Pranaj ky është një kombinim
shumë i mirë. Mund të bëni të gjitha llojet e planeve bashkë: udhëtime, zbavitje të reja, por edhe lojra erotike interesante nën çarçafë.
GAFORRJA
Nën pamjen e tij të ëmbël Gaforrja në fakt tenton të dominojë dhe
ju këtë fakt nuk e duroni dot. Megjithatë shpesh bini në kurthin e
ëmbësisë së tij dhe ka raste që perfundoni në një çift të stabilizuar.
LUANI
Në kompeticion gjeni gjithmonë komponentë eksitues që iu bën
të transformoheni një trup dhe një mendje. Një përshtatshmëri e
mirë mes jush për të gjithë vitin, përveç atyre që kanë lindur ditët e
fundit të shenjës të cilët do të jenë më nën presion se të tjerët.
VIRGJËRESHA
Për Virgjërshën ky do të jetë viti i mundësive në profesion duke
i lënë pak vend pasionit dhe dashurisë. Ai di se si t’ju bëjë të lumtur
por nuk do të ç’përqendrohet dhe një tip i zjarrtë si ju nuk do të
ndjeheni mirë. Ideal si bashkëpunim për punë apo biznes.
PESHORJA
Të paqartë në pranverë, por të zjarrtë në vjeshtë, një periudhë e
artë për ju të dy. Që të dy pëlqeni jetën e bukur dhe mund të vendosni të bëni një udhëtim të gjatë ku do të rizbuloni dashurinë tuaj.
AKREPI
Këtë vit do të jeni shumë të zënë me punë por kjo nuk do të thotë
se nuk do të keni kohë për të konsumuar dashurinë me një partner
Akrep pasi për të gjëndet gjithmonë momenti.
SHIGJETARI
Është një kombinim shumë i mirë. Ju jeni shumë solar dhe ky
është karburanti për dëshirat e një Shigjetari të cilat jo rrallë koinçidojnë me tuajat.
BRICJAPI
Asnjëri prej jush nuk e ka ndërmend t’i lërë tjetrit vendin e
komandantit. Si ka mundësi të rrini në çift për kaq shumë kohë me
një partner kaq të ftohtë ndaj dëshirave tuaja? Në fakt duket si e
pamundur por pikërisht kjo ftohtësi e tij bën që t’ju lindë e fortë
dëshira për ta bërë për vete.
UJORI
Ka gjithmonë një tërheqje të fortë për shenjat e kundërta. Pastaj
Ujori është kurorëzuar shenja e vitit dhe ju iu pëlqejnë mbretërit
dhe mbretëreshat.
PESHQIT
Peshqit janë tipa që flasin pak për të mos kundërshtuar por kur
fillon të flaës, do kuptoni se nuk është ai peshku i vockël të cilin ju e keni
adhuruar për shumë kohë në qetësi. Nëse do të merrni masat e duhura
në kohë, mbase nuk do të ndodheni para një situate të pakëndshme.
t’ju lënë pa fjalë. Në fund të vitit gjithçka do jetë në perfeksion.
GAFORRJA
Gaforret kërkojnë dhe kërkojnë pa pushim dashuri, kujdes dhe
deklarata dashurie të përjetshme. Kur vendosni ta kënaqni, mund
të rrini bashkë për të gjithë jetën sepse gjithçka e bëni me dëshirë.
Dhe kur të gjithë kësaj i shtohen emocione të nxehta dhe momente
intimiteti të paharruara, rezultati është unik.
LUANI
Gjatë këtij viti nuk do të keni një atraksion të fortë për luanët
dhe për këtë fakt Luanët do të vuajnë, pasi ata janë mësuar me
pasione të mëdha. Mbase për arsye të shumë impenjimeve, këtë vit
mund të humbisni shumë raste të mira. Një bashkëpunim më i mirë
është ai për biznes.
VIRGJËRESHA
Nëse keni lindur në gusht dhe ditët e para të shtatorit, viti 2009
do të jetë shumë i mirë për këtë kombinim shenjash, por mos prisni
dashuri dhe pasione të mëdha. Nëse asnjëri prej jush nuk merr
kurajon për t’u lidhur, do bëni gabim sepse do humbni një rast të
mirë.
PESHORJA
Mos e ngrini asnjëherë zërin me një Peshore dhe mos e gënjeni.
Është një partner me fat dhe i denjë për t’u dashuruar. Divergjenca
të vogla për të lindurit me 24,25,26,27 shtator. Mos e lini t’ju ikë
për shkak të ftohtësisë tuaj dhe mungesës së fantazisë. Vjeshta do të
jetë e nxehtë dhe sensuale.
AKREPI
Është pak e vështirë që ta mbani urtë Akrepin ketë vit. Nëse
kërkoni që t’ju ikë, ju duhet të bëni të gjitha tentativat për ta rifituar. Fundi i verës dhe fillimi i vjeshtës do të shënojnë fillimin e një
pasioni të madh mes jush.
SHIGJETARI
Një patner si ky mund t’ju japë inspirimin e duhur për të luftuar deri në realizimin e objektivave tuaja. Por edhe pse mes jush ka
kaq shumë pasion dhe ndjenjë, nuk jeni bërë për njëri tjetrin.
BRICJAPI
Është një kombinacion me sukses të garantuar në çdo fushë të
jetës. Ju jeni të vendosur dhe konkretë, Bricjapi realist dhe guximtar. Ka një përputhje fizike mes jush por nuk mund të arrini të
krijoni atë çiftin e pasioneve tronditëse.
UJORI
Nuk është asnjëherë një kombinim i lehtë, pasi ju dëshironi të
jetoni qetë ndërsa Ujori është shumë i hapur ndaj botës së jashtme.
Duke qenë se këtë vit ai ka shumë fat, ka të ngjarë që t’ju çorientojë
me ekzistencën e tij.
PESHQIT
Ja ku është dhe tundimi juaj më i madh. Edhe kur i gjeni me
mijëra defekte, nuk mund të bëni pa të. Mund të jetonit mrekullisht
po të mos ishte influenca e Uranit dhe Saturnit të cilët rrezikojnë që
ta çojnë çiftin deri në ndarje.
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Mbas një 2008-te jo shumë të këndshme, ja ku mbërritëm në
vitin 2009, vitin e mbarësisë. Nga ana astrologjike është një vit i
bukur, me kreativitet, seks, dashuri, fëmijë dhe mbi të gjitha me
zbavitjet në radhë të parë. Me një fjalë duket sikur ka ardhur ora
juaj: jetojeni në mënyrë madhështore dhe mos u dekurajoni nga
asgjë. Jupiteri do t’ju rrijë pranë përgjatë gjithë vitit duke premtuar ato zhvillime që ju prisnit prej kohësh. Gjendja shpirtërore,
mendja dhe psiqika juaj, nuk do të kenë më të frenuar nga një
egoizëm i paqartë, i ndrojtur e formal, hipokrit, pasi më në fund do
të jeni në gjendje që të shprehni anën tuaj më aktive dhe kreative
dhe mbi të gjitha atë të vërtetën. Do të mund të krijoni marrëdhënie
të mrekullueshme me të tjerët, ndërkohë që në sektorin sentimental
dhe material, do të arrini të jeni fitues. Do të jeni më kreativë dhe të
disponueshëm e mbi të gjitha të aftë për të marrë vendime të cilat do
ta çojnë jetën në një drejtim të ri. Gjithçka që do të lindë në këtë vit
fatlum, do të jetë i destinuar që të ketë një vazhdim të mbarë e të
lumtur. Plutoni do t’ju mësojë të jetoni thellësisht dhe jo në mënyrë
sipërfaqësore. Duhet të analizoni vetë ose me ndihmën e ekspertit,
mënyrat e thellimit të njohjes së vetes. Prezenca e Afërditës nga
shkurti në qershor do të krijojë tension në çift duke penguar një jetë
pa kokëçarje. Objektivat e vitit: Të rifitoni optimizmin, të konfirmoni një herë e mirë që jeni me fat, të hiqni dorë një herë e mirë nga
hipokrizia.

Dashuria

Dini të përdorni sharmin tuaj me stil, pa vulgaritet. Nuk bëni
asnjëherë hapin e parë për t’u afruar e dikë pasi njihni mirë sensin
e masës, e nuk do të donit të bënit asnjëherë figurë të keqe. Por kjo
sjellje nuk është gjithmonë ajo e duhura, pasi në dashuri nuk duhet
të reflektosh kaq shumë, të logjikosh kaq gjatë, të kesh kaq shumë
vetëkontroll. Këto janë leksionet që do mësoni gjatë këtij viti, do të
lëni zemrën të lirë të shprehet pa ankthe dhe frikëra se dikush mund
të të gjykojë për ndjenjat tuaja. Zhytuni në emocione, me elegancë
e me stil, po deshët, or ama zhytuni! Mundësi për martesë dhe
fëmijë në vjeshtë, ndërkohë që Jupiteri favorizon takimet dhe njohjet, miqtë dhe dashuritë e reja. Keni mësuar të rrini vetëm dhe
vetmia nuk iu tremb ja përse ky vit do të jetë ndryshme. Dhe nuk
do bëhet fjalë për flirte iluzive, por për diçka me të vërtetë shumë
speciale, e destinuar për t’u konsoliduar në vite.

Puna, studimet dhe paraja

Nëse jeni mes atyre që vitin e kaluar keni kaluar traumë në punë,
madje edhe ndonjë pushim nga puna si pasojë e krizës, këtë vit
mund të rregulloni gjithçka, duke u nisur nga e parë për të rikuperuar gjithçka keni humbur. Shumë yje do të lëvizin në të njëjtën
gjatësi vale me ritmet tuaja, me nevojat dhe pritshmëritë tuaja. Të

Për shumë Akrepë, viti që sapo kaloi ka shënuar një etapë të rëndësishme të jetës për ta. Ishin shumë planet në favor të tyre me përjashtime të rralla. Do të hyni në vitin 2009 të sigurtë që nuk do të
humbni gjithçka keni fituar për një vit të tërë. Ka akoma gjëra për t’i
përfunduar, sidomos nëse keni lindur në ditët fundit të shenjës. Por
në vija të përgjithshme duhet të kënaqeni me çfarë keni fituar. Energjia, ambicia dhe mençuria do të jenë aleatët tuaj të cilët do ju
udhëheqin në rrugën e vetëdijes superior. Jupiteri do të jetë më pak
bujar me ju, por influence e tij negative nuk do të ndjehet shumë.
Energjitë tuaja do t’i harxhoni për shtëpinë dhe familjen duke evidentuar atë që nuk shkon në disa sektorë. Influenca e tij mund t’ju
bëjë që të ndërroni shtëpi, të ndërroni mbase edhe qytet, të shisni apo
të bleni. Ndërkohë në dashuri do ta gjeni veten pak konfuz sidomos
për të lindurit nga 16 deri me 21. Urani do të jetë i gatshëm për t’i
dhënë forcë shpirtit tuaj të aventurës në një lidhje dashurie. Saturni
do iu bëjë më racionalë në zgjedhje, dhe deri në tetor do keni arritur
të stabilizoni dhe të arrini objektiva të reja. Vendimet, zgjedhjet,
ndryshimet do të jenë në sintoni me të gjitha dëshirat tuaja. Intuita
juaj do të jetë e fortë dhe në shumë rrethana do të arrini të shihni
shumë detaje që të tjerëve iu shpëtojnë. Objektivat për t’u arritur:
Të ruani pozicionin e fituar, të mbani në jetë atë që është më me vlerë
dhe të ndaheni nga realiteti dhe personat e pavlerë.

Dashuria

Karizëm, posesivitet, pasion janë elementët bazë që identifikojnë
Akrepin në dashuri. Keni një sharm misterioz, të thellë që i atribohet planetit tuaj guidë, Plutonit. Edhe kur tentoni thjesht të joshni,
arrini të lini gjurmë. 2009-ta nuk do të jetë viti i dashurive të
mëdha, yjet nuk do të jenë negative, por as shumë të favorshëm.
Surprizat e bukura mos i prisni nga historitë e dashurisë por nga
miqtë, me ndihmën e të cilëve mund t’ju jepni hapësirë zbavitjeve
dhe njohjeve, do të zbuloni interesa të reja dhe do të apasionoheni
nga disa hobe të panjohura më parë, por mbi të gjitha do të arrini të
përballoni zhgënjimet dhe të papriturat e situatave afektive. Jeta në
çift nëse është konsoliduar mirë në vite, nuk do të ketë problem.
Jupiteri do t’ju bëjë që të jetoni lidhje dashurie në ekuilibër por pa
shumë surpriza. Në të gjitha rastet pikënisja juaj për të vendosur
do të jetë realiteti i fakteve. Analizoni situatat, mos pretendoni
shumë dhe mësoni të kënaqeni. Do të ketë periudha pasionante në
çift si janari, pranvera, gushti, shtatori dhe nëntori. Fakti që nuk
po jetoni një love story, nuk iu krijon fare problem, pasi do të
zbaviteni aq shumë me miqtë, sa që kërkimet për gjetjen e shpirtit
binjak do të kalojnë në plan të dytë. Gjithsesi dihet që një Akrep pa
dashuri nuk ndjehet mirë dhe ka të ngjarë që edhe në ambient e
punës mund të gjeni një mik që ka rënë në dashuri me ju. Nëse keni
një dashuri klandestine, ky do të jetë viti që do vendosni pasi të
jetosh në legalitet është gjëja më me mend që do bëni. Momentet e
dashurive të mëdha shpesh do të alternohen me moment ftohtësie
dhe indiference si pasojë e natyrës tuaj paksa mikse.

Puna, studimet dhe paratë

Akrepër janë njerëz që nxënë shpejt dhe kur nuk janë nën efektin
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Peshorja
NUMRI ME FAT: 1
gjithë ata që kanë aktivitete që lidhen me artin, me bukurinë dhe
spektaklin, do të njohin momentin e tyre të artë por me pak zbehje
në pranverë. Jupiteri premton rritjen e shpejtë të shpejtësisë për
realizimin e projekteve tuaja. Të favorizuar do të jenë sidomos të
lindurit e dhjetëditëshit të dytë dhe të tretë sepse do të jenë më
shumë aktivë dhe të dëshiruar për eksperienca të reja ne shumë
dëshirë për të guxuar. Situata yjore është në favor edhe për studentët të cilët do të fitojnë simpatinë e profesorëve përveç që do kenë
nivelin e duhur të përqendrimit. Duke pasur parasysh që tregu
ndërkombëtar dhe bursa nuk janë në ditë të mira, situata juaj personale financiare do të jetë e mirë.Vjeshta do të jetë një periudhë e
mirë për shitbleje dhe për transaksione tregtare.

Mirëqenia

Do të arrini të kuptoni rëndësinë e një mendje dhe një trupi në
formë dhe të përpiqeni të evitoni tepritë, të cilat mund t’ju shkaktojnë disekuilibër dhe sëmundje. Afërdita, planeti dominues i shenjës, do iu bëjë të pëlqyeshëm fizikisht. Por pikërisht Afërdita do të
jetë në pozicion me ju për një periudhë të gjatë, kështu që disekuilibrat nuk do të mungojnë. Por situatat alegre që do të kaloni do të
krijojnë një gjendje të mirë edhe për trupin tuaj. Më shumë se çdo
vit tjetër në 2009 do të përqendroheni më shumë tek bukuria, forma
dhe në verë do të jeni një surprizë e vërtetë.

Kombinimet në çift

DASHI
Këtë vit Dashët do të jenë të adhurueshëm. Do të kthehen momentet e joshjesh që iu pëlqejnë të dy shenjave. Nuk do të mungojnë
mes jush emocionet e forta dhe një erotizëm i çmendur, ndërkohë që
edhe agresiviteti juaj jo vetëm që nuk do i trembë.
DEMI
Sensualiteti i tij i privuar nga komplikacionet, iu bën të mendoni se keni gjetur partnerin e duhur. Që të dy të udhëhequr nga
Afërdita do t’iu bashkojë dashuria për të bukurën, për artin dhe
muzikën. Intimiteti hot hot hot.
BINJAKËT

Akrepi
NUMRI ME FAT: 3

e gjendjeve emotive dhe destabilizuese, kuptojnë vlerat reale të
ideve dhe impulsive të tyre. Inteligjenca juaj bën që t’i përpini
ngjarjet dhe t’i asimiloni ato. Kjo do të bëjë që ju të arrin të përballoni vështirësitë që do të hasni gjatë vitit. Nuk do të ketë shumë të
tilla sepse yjet do të mbrojnë sferën tuaj profesionale. Dhe kur ta
keni fuqizuar pushtetin tuja, do të lëvizni me qëllim një progres të
mëtejshëm dhe kjo vlej për të lindurit nga 9 deri me 22 nëntor.
Reflekset e gatshme, kreativiteti, shpirti i iniciativës për të kapur
fluturimthi çdo okazion, do të bëjë që të dilni më shumë në pah. Një
përqendrim i dobët parashikohet për ata që studiojnë nga 14 shkurt deri në 8 mars, ndërsa në fund të majit Mërkuri do të jetë i
pamëshirshëm. Gjithçka do të marrë rrugën e duhur në shtator e
cila pa e ekzagjeruar mund të themi se do të jetë fantastike.Do të
bëni disa shpenzime të paparashikuara në shtëpi, por gjithsesi situata financiare do të jetë e mirë, por gjithmonë nëse vini nën fre
dëshirën tuaj për të rrezikuar. Këtë viti do t’ju duhet të kënaqeni me
atë që keni arritur në të kaluarën dhe mos u rrëmbeni nga dëshira
për shopping në shkurt, qershor dhe fillim shtatori. Më mirë prisni
momentin e uljeve.

Mirëqenia

Në përgjithësi do të shijoni një formë shumë të mirë psikofizike.
Shumë punë dhe shumë stress nuk iu trembin por do të jetë mirë që
të mbani nën kontroll ekzagjerimet. Duhet të parandaloni disa
shqetësime të lidhura me presioni arterial dhe sistemin kardiovaskulor. Do të ishte mirë që herë pas here të bënit ndonjë pauzë për
tu rigjeneruar. Udhëtimet dhe pushimet më mirë t’i bëni në korrik,
gusht dhe shtator. Afërdita shumë aktive në pjesën e parë të viti, do
t’ju favorizojë kurat dhe trajtimet e bukurisë.

Kombinimi i çifteve

DASHI
Është një kombinacion që mbahet në këmbë nëse pranon që në
fillim se ju nuk e keni ndërmend të ndiqni rregullat e tij. Nuk do të
mungojnë periudhat ku xhelozia do të bëjë që gjithçka ta shihni
zjarr e flakë, por nuk do mungojë as flaka e pasionit.
DEMI
Thellësia e ndjenjave dhe një atraksion i fortë fizik janë bazilartë për ta mbajtur në këmbë këtë çift. Kultivoni së bashku pasionet tuaja, mbase vetëm ato të lidhura me seksin, sepse 2009-ta ka
një program për ju, me shumë takime, brenda dhe jashtë krevatit.
BINJAKËT

SUPLEMENT
Është gjithmonë një nga kombinimet më perfekte të zodiakut që
edhe këtë vit do të mbetet e tillë. Ka një energji të madhe mes Binjakut dhe Peshores, me një pasion të madh që i bashkon.
GAFORRJA
Mentaliteti i këtij partneri është shumë i mbyllur për shijet
tuaja dhe për dëshirën për liri në kërkim të risive dhe stimujve të
jetës në çift. Megjithatë një farë atraksioni ka nëse tolerohet nga të
dy palët.
LUANI
Nuk është vit i favorshëm ky për Luanët, dhe mbas një starti të
lodhshëm situata mund të marrë për mirë. Që të dy doni jetën e
bukur dhe mund të vendosni të bëni një udhëtim në kërkim dhe
rizbulim të dashurisë tuaj.
VIRGJËRESHA
Ulje ngritje por me një pozicion të mirë të Afërditës mund të
funksiononi si çift këtë vit sepse në disa anë të karakterit ngjani.
Virgjëresha iu pëlqen me mënyrën sesi admiron edhe pse nuk është
shumë e rafinuar.
PESHORJA
Shumë tërheqje, shumë admirim dhe dëshirë për sugjestion reciprok; këto janë ndjesitë që iu krijohen kur jeni bashkë. Keni ide të
qarta për gjithçka doni, por këtë vit do të bëni një hap më shumë
duke dashur që së bashku të krijoni familje.
AKREPI
Në intimitet është tronditës dhe iu përfshin të gjithin, duke bërë
që të harroni çdo lloj rregulle dhe paragjykimi duke iu udhëhequr
drejt rrugëve të kënaqësisë. Mbasi bëni dashuri me të mund t’i falni
gjithçka. Por gjithë ky sugjestionim arrin të bllokojë gjykimin tuaj.
SHIGJETARI
E çmoni dinamizmin e tij, lëvizjen, çdo gjë që ky partner i zjarrtë bën duke iu dhënë kënaqësi. Këtë vit do të jeni ju më me fat sesa
shigjetarët po erosi iu bashkon duke iu shtuar dëshirën.
BRICJAPI
Nëse arrini të përballoni disa kriza të mundshme në fillim të
vitit, për muajt që mbeten nuk keni pse të trembeni nga asgjë. Edhe
pse jeni shumë të ndryshëm, keni disa pikë në favorin tuaj.
UJORI
Që të dy jeni të gatshëm që të gërmoni në skutat më të errëta të
karakterit të njëri tjetrit. Mes ëndrrash dhe emocionesh do të gjendeni në fund të këtij viti me fat me diçka më shumë;shtëpi, martesë
dhe fëmijë.
PESHQIT
Tërheqja reciproke është e fortë, që të dy adhuroni të jetoni në
paqe, për të shijuar çdo moment të bukur që jeta iu dhuron në
shoqërinë e njëri tjetrit. Por këtë vit keni kujdes pasi do të jeni pak
mosbesues ndaj njëri tjetrit.
Nuk shkoni! Ju jeni shumë i dhënë mbas ndryshimeve, perceptimeve dhe mendimeve më të thella, dhe sjellja e një Binjaku do iu
duket shumë sipërfaqësore. Më mirë të kultivoni një miqësi, të paktën për atë bisedë brilande që do të bëni.
GAFORRJA
Një çift i detinuar që të zgjasë në kohë, mbase falë afinitetit të
mrekullueshëm erotik që iu lidh. Kësaj i shtohet sesnibiliteti special që një Gaforre posedon, duke treguar shumë devizon për ju. Do
të jetë pranvera ajo që do t’ju vejë në provë por që ju do ta kaloni.
LUANI
Një sintoni e dobët por më shumë për fajin tuaj se sa të Luanit,
pasi ai do të të tregojë simpatinë që ka për ju, ndërkohë që ju tregoni
nevojën për tu distancuar prej tij.
VIRGJËRESHA
Është një kombinim i mirë edhe pse ju nuk silleni shumë mirë
më të. Por nëse Virgjëresha do të ketë durim të presë dhe do të arrijë
t’ju bindë se jeta nuk është gjithmonë një luftë, në fund të verës dhe
në fillim të vjeshtës ju do të keni krijuar një çift të mrekullueshëm.
PESHORJA
Një kombinim erotik shumë i lartë aq sa duket se nuk ka problem
edhe në çifte ku dashuria e madhe mungon. Ju e pëlqeni Peshoren,
do të donit t’i hapeshit dhe t’i rrëfenit për gjëra intime, por me
kohën do të zbuloni se nuk nuk mund të shkoni larg me një Peshore.
AKREPI
Takimi është fatal, ka një përshtatje erotike të jashtëzakonshme.
Në kohën kur yjet janë pro jush, nuk do të arrini të rrini dot pa njëri
tjetrin. Por gjatë vitit 2009 do të ketë shumë periudha shqetësuese
dhe divergjencat në vend që t’ju ekzaltojnë, do t’ju ndajnë. Nëse do
të mësoni të thoni të vërtetën, në fund të viti mund të jeni akoma
bashkë.
SHIGJETARI
Takimi me një Shigjetar nuk është fatal, por është i këndshëm,
zbavitës, intrigues. Këtë vit do të arrini të kompensoni njëri tjetrin:
ai sjell alegri, mençuri, ai është gati për të udhëtuar, për të zbuluar,
ju jeni gati të shkoni me të dorë për dore në të gjitha këto aventura.
BRICJAPI
Ka të ngjarë që mes jush të krijohet një çift me baza të forta dhe
e ardhmja do të jetë shumë e mirë. Bricjapi kur lëshon frenat e tij, ju
bën të çmendeni dhe të ndjeheni në qendër të botës. Por kokëfortësia
e të dyve iu çon në divergjenca të rrezikshme. Nga shkurti në qershor, një periudhë kritike për ju.
UJORI
Është një çift i veçantë që mund të gjendet në qendër të betejës,
gati për të vënë në provë të fortë sistemin nervor të njëri tjetrit.
Është që të sqarohet me zemër çdo keqkuptim dhe të mos lejoni që të
ndërhyjnë persona të tjerë në lidhjen tuaj.
PESHQIT
Është një dashuri me shikim të parë, por mbase nuk mund të jetë
përgjithmonë pasi do të jetë dikush që do kërkojë t’ju ndajë. Peshqit
nuk kanë nevojë të mësojnë për çdo komplikim të personaliteti tuaj.
Ai di të të marrë në krahë për të të bërë që të harroni moment t e
këqija, por ju nuk iu mjafton. Sa keq!

SUPLEMENT
Viti që sapo kaloi iu ka kthyer në automat përsëritës të punëve,
përgjegjësive dhe impenjimeve deri në grykë. Por kaq shumë vrap
ka gjeneruar tek ju edhe mjaft stres. Për shumë Shigjetarë viti i ri që
po vjen do të thotë të largohet nga gjithë ai vrap dhe të përqendrohen
te gjerat thelbësore që krijojnë lumturinë e tyre. Do të jetë një vit i artë
për të gjithë ata që punojnë në media, por edhe për mësuesit dhe
shkrimtarët. Ky planet do të favorizojë edhe takimet e dashurisë dhe
miqësisë, udhëtimet e shkurtra, dhe shtimin e kontakteve, dhe natyrisht do iu sjellë fat. Nëse ditëlindja juaj është mes 13 dhe 18 dhjetorit
do të jeni më shumë të favorizuar nga Jupiteri i cili së bashku me
fluksin kreativ të Neptunit, do të bëjnë që t’i jepni më shumë hapësirë
iniciativave dhe ideve tuaja origjinale por shumë guximtare. Afërdita do t’ju dhurojë gëzimin e të dashuruarit, duke të shpërblyer gjithashtu të gjitha ëndrrat tuaja për të pasur fëmijë, do iu rrisë dëshirën
për t’u zbavitur gjithashtu. Një fat i madh parashikohet për të gjithë
artistët e shenjës të cilat do të dashurohen nëse janë beqarë. Të lindurit në ditët e fundit të shenjës do të kenë disa instikte rebelimi sidomos
në familje. Do të jetë mirë që të mendoheni mirë para se të reagoni
sepse të kthehesh aty ku ishit jo gjithmonë është e lehtë. Të lindurit
nga 23 nëntor deri me 7 dhjetor do të jenë më më fat. Objektivi I
vitit: eksperimentoni me më pak impulsivitet dhe më shumë shpirt
reflektiv në moment e rëndësishme.

Dashuria

Kur jeni i dashuruar shfaqni entuziazëm dhe lumturi si një
shenjë Zjarri që jeni, kjo pasi ndjenjat tuaj janë të tilla që shkojnë
përtej asaj që thjesht do fort një njeri. Ju dashuroni jetën dhe dashurinë, jeni shenja e aventurës por brenda jush ka një stimul të fortë
konstruktiv që e vendosni gjithmonë në themelet e çdo raporti. Ju
ndërtoni me shumë entuziazëm çdo lloj lidhjeje dhe nëse e braktisni më pas, është se ju duhet të përballeni me realitetin, shpesh
shumë statik dhe përsëritës për tipa si ju që keni nevojë për lëvizje
dhe jetë. Në prill dhe në korrik mund të vendosni për një lamtumirë
pasi ajo mund të jetë zgjidhja më e mirë e problemeve që kufizojnë
lumturinë tuaj. Yjet të drejtuara nga Afërdita dhe Jupiteri do të
jenë për shumë kohë miq për ju duke iu dhuruar dashuri, seks,
fëmijë sipas dëshirës. Do të braktisni rolin e aventurierit të përjetshëm që do të ketë çdo gjë gjë gjithkënd dhe që nuk do impenjime
dhe detyra, sepse kjo liri nuk do iu japë më të njëjtën kënaqësi.
Dëshira që të keni një histori të rëndësishme, të ndërtoni një lumturi të bazuar në mirëkuptim do të ndjehet shpesh dhe në vjeshtë
rastet nuk do të mungojnë. Histori intriguese do të lindin spontanisht ashtu siç ndodh zakonisht me ju me dëshirën për të jetuar sa
më shumë eksperienca që të jetë e mundur. Sidoqoftë këtë viti janë
rastet e shumta të paraqitura më shumë se sa dëshira që do bëjnë që
ju të keni histori paralele. Në astrologji jeni një nga mbretërit e
seksit dhe të të gjitha eksperimentimeve që të çojnë thjesht në kënaqësi. Gjatë vitit 2009 erosi juaj do të paraqitet më i ëmbël dhe i thellë.
Një qiell bujar ai i vitit 2008 me siguri ka lënë një kujtim të
mirë për shumë bricjapë. Keni mësuar të jeni më pozitivë ndaj të
tjerëve e ndaj jetës duke kuptuar që jeta nuk është vetëm kalkulim;
ajo është më e lehtë dhe më e paparashikuar në emocionet e saj. Nëse
keni lindur në dy dhjetëditëshat e parë me siguri që duhet të keni
realizuar disa nga ëndrrat tuaja në sirtar. Ndërsa ata që e kanë
ditëlindjen nga 6 deri me 20 janar, ëndrrat e tyre do t’i realizojnë
këtë vit. Po, sepse 2000-ta nuk do iu heqë favoret dhe privilegjet.
Do të keni më shumë mundësi për të rritur llogarinë tuaj bankare,
pasi largimi i Jupiterit nga shenja juaj që iu tentonte drejt shpenzimeve që shkojnë jashtë racionalitetit tuaj do të jetë më komod për
ju. Edhe shqisa e gjashtë do të ketë një rol të rëndësishëm në jetën
tuaj personale. Sa më shumë të dëgjoni zërin tuja të brendshëm aq
më shumë do të keni idetë e qarta. Familja juaj do t’ju marrtë shumë
kohë dhe energji ndërsa historitë e dashurisë shpesh do të gjenden
në krizë nga 3 shkurti deri në 6 qershor. Objektivi i vitit: Të
largojini komplekset e fajit, të organizoni punët në mënyrë që të
keni më shumë kohë të lirë.

Dashuria

Me një cilësi tipike për të përftuar autonominë personale, nuk
keni frikë nga përgjegjësitë, por për të mos vuajtur rrini gjithnjë
pak larg situatave dhe njerëzve. Këtë tentoni të bëni edhe në dashuri. Për ju nuk është asnjëherë e lehtë t’i ktheni krahët të shkuarës,
por që në muajt e fundit të 2008-ës lëvizjet planetare iu kanë dhënë
mundësi që të gjeni rrugë të reja sentimentale pa u lodhur shumë.
Në vitin 2009 do të jeni fitues vetëm nëse hiqni atë koracën mbrojtëse
dhe i lini rrugë të lirë potencialit erotik, dhe strategjive të joshjes.
Nëse keni një histori dashurie ky vit do iu karikojë me ëmbëlsi dhe
pasion. Janari do të jetë një nga muajt më të bukur për të realizuar
ëndrrat e dashurisë për të cilat pret kaq kohë. Gjatë këtij viti më në
fund do ta bësh të heshtë mendjen dhe do të lësh vetëm zemrën të
flasë. Do të jeni më të disponueshëm që të sqaroni disa keqkuptime
me partnerin madje nganjëherë do të bëni edhe arsyetime nga ato
që shpëtojnë çiftin nga kriza. Një vitalitet i jashtëzakonshëm i
brendshëm, do iu bëjë të njihni mënyra të reja për të jetuar dashurinë dhe do të dini të bëni për vete këdo. Si dashnorë keni shumë
pikë në favorin tuaj, duke filluar nga rezistenca fizike deri tek
fantazitë më të pazakonta. Më pak atraksion fizik por më shumë
afinitet do të ketë në vjeshtë.

Puna, studimet dhe paratë

Nga natyra astrologjike respektoni shumë punën e të tjerëve
dhe pretendoni që edhe të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë me ju. Kjo ju
lejon që të jeni shumë i qartë dhe i ndershëm me të gjithë bashkëpunëtorët e tu. Për ju puna është marrje përgjegjësish, racionalitet dhe organizim. Pikërisht këto cilësi do ju bëjnë që këtë vit të
arrini objektivat që i kishit vënë vetes prej kohësh. Mund të vendosni që të bëni një aktivitet privat duke kënaqur kështu të gjitha
ambiciet tuaja. Situatë e favorshme edhe për të gjithë ata që vazh-
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Shigjetari
NUMRI ME FAT: 6

Puna, studimet, paraja
Puna për ju nuk është problem, me kusht që aktiviteti që ju bëni
të jetë në shijet tuaja dhe t’ju stimuloje dëshirën të mësoni, të lëvizni, të zgjeroheni drejt horizonteve të panjohura. Do të keni shumë
punë për të bërë por me Jupiterin në favor ambient i punës do të jetë
shumë social dhe i këndshëm për ju. Kontaktet e punës do të jenë të
përkëdhelura nga ajo dozë fati që ju do të keni duke bërë që të
dukeni shumë i dashur dhe simpatik tek kolegët tuaj dhe superiorët. Në shtator rifillimi i vitit shkollor do të jetë i favorizuar nga
yjet dhe gjithçka do të shkojë mirë. Influenca e Jupiterit do të sjellë
rritjen e të ardhurave tuaja port edhe do të shpenzoni shumë. Fitimet
tuaja do të jenë të garantuara sidomos në shkurt, maj dhe në vjeshtë. Të lindurit në nëntor deri me 7 dhjetor mund të guxojnë me
ndonjë spekulim të vogël duke tentuar në investime me rrezik.

Mirëqenia

Jupiteri pozitiv do të ketë një influencë dopio që do të thotë se
problem shëndeti gjatë vitit 2009 nuk do të keni. Në vija të
përgjithshme energjitë tuaja do të jenë të mëdha, por sapo të ndjeni
pak dhimbje në dhëmbë dhe në kocka, është mirë që të shkoni me
vrap tek specialist. Afërdita do iu dhurojë bukuri dhe një formë të
jashtëzakonshme, ndryshime pamjeje dhe lehtësi në trajtimet estetike. Marsi do të jetë favorizues për sportin dhe lëvizjen por në
korrik dhe gusht parashikohet pak lodhje për ju.

Kombinimi në çift

DASHI
Gjithmonë ka qenë një çift i mirë por këtë vit do të jetë akoma më
shumë. Jupiteri dhe Afërdita në favor do iu japin fat, ndërkohë që
tërheqja fizike që në takimet e para, bën që vijim të jetë po aq interesant.
DEMI
Ka paur gjithmonë një tërheqje të fortë mes këtyre dy shenjave.
Këtë vit Demi do mendojë shumë për punën, karrierën dhe do të
reflektojë për të ardhmen ndërsa ju keni dëshirë që të zbaviteni. Është
një partner i mirë për një flirt të shkurtër dhe për tu mbajtur sekret.
BINJAKËT
Të kundërtat tërhiqen. Një kombinim i mirë në fushën erotike

Bricjapi
NUMRI ME FAT: 2

dojnë studimet dhe me perspektiva të mira. Specializimet jashtë do
t’ju krijojnë mundësi për njohje të arta për të ardhmen tuaj profesionale. Nëse vitin e shkuar mirëqenia ekonomike ishte e garantuar
nga Jupiteri, edhe këtë vit nuk do të mungojnë perspektivat e mira,
por duhet të reduktoni dëshirën e madhe për shpenzime. Janari,
qershori, shtatori dhe nëntori muajt më të favorshëm për paranë.

Mirëqenia

Kalimi i Jupiterit në shenjë si planet i fatit por edhe i bollëkut
me siguri ka rritur përmasat trupore të shumë prej Bricjapëve. Por
me pak vullnet do arrini të futeni përsëri në veshjet e dikurshme.
Saturni do t’ju ndihmojnë që të hiqni disa vese si alkooli, duhani
dhe jeta sedentare duke ardhur në formë para verës. Energjitë planetare do të transformohen në burime të jashtëzakonshme, duke rinisur sportin dhe trajtimet estetike. Nga marsi është momenti më i
mirë për të mbajtur dietë.

Kombinimet në çift

DASHI
Mbas shumë komplimenteve dhe dedikimi, arrini të bëni për
vete një Dash sepse i inspironi shumë besim. Por përveç kësaj një
Dash nuk i duron dot momentet tuaja të gjata të heshtjes.
DEMI
Kur këto dy shenja toke takohen nuk mund të ndodhë kurrsesi
një dashuri me shikim të parë. Ata apasionohet ngadalë por më pas
nuk mund të bëjnë dot pa njëri tjetrin. Së bashku të mbrojtur nga
Saturni serioz dhe autoritar mund të lodheni nga kaq shumë seriozitet. Dashuria është edhe lehtësia e qenies.
BINJAKËT
Jeni kaq të ndryshëm sa vështirë të mendohet sesi mund të qëndroni në çift. Më pas mund të zbuloni e atij i pëlqen serioziteti juaj,
ndërkohë që ju tërhiqeni nga alegria e tij. Më pas mund të lindë
dashuria madje edhe mund të rezistojë në kohë. Bashkëpunim i
mirë për tregti mes jush.
GAFORRJA
Gaforrja ju pëlqen dhe ju emocionon gjithmonë, ju tërheq por
edhe ju nervozon. Edhe këtë vit nuk do të jetë ndryshe. Do të jeni
besnik ndaj njeri tjetrit dhe do keni mirëkuptim gjithashtu.
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dhe më pak në atë praktike por që të dy pëlqeni të jeni kreativë dhe
në lëvizje. Do të bën udhëtime të paharrueshme bashkë në shkurt,
nëntor dhe dhjetor.
GAFORRJA
Është një partner i devotshëm dhe besnik, gjithmonë gati t’ju
presë krahë hapur në momentet që keni nevojë por nuk është kjo që
iu jep emocionet që kërkoni. Me përjashtim të disa rasteve të rralla
nuk ka një afinitet mes jush që t’ju lidhë në kohë. Më mirë mendoni
thjesht për miqësi apo si partner në punë.
LUANI
Është një kombinim i mirë, pasi ai është i ndershëm, bujar dhe
solar si ju mbase edhe më shumë. Së bashku jeni gati të bëni çdo lloj
eksperience. Erosi është pika juaj e takimit, por edhe udhëtimet
gjithashtu.
VIRGJËRESHA
Mirëkuptimi me një partner kaq të akullt në pozicionin dhe
idetë e tij, në dyshimet dhe dilemat e tij natyrisht që nuk është një
rast i mirë për ju. Mosbesimi bën që të mungojë komunikimi kështu
që takimi mes jush mund të jetë veçse një aventurë flesh ose një
bashkëpunim i mirë profesional.
PESHORJA
Keni një tërheqje të fortë ndaj Peshores dhe nëse drei tani nuk e
keni takuar, këtë vit do të ndodhë me siguri. Është një tërheqje
reciproke që shkon përtej seksit.
AKREPI
Dini se si t’i jetoni emocionet tuaja. I jetoni në mënyra të ndryshme, ai posesiv ndërsa ju shumë më i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë
Do të kompensoni njëri tjetrin.
SHIGJETARI
Nëse keni lindur nga 23 nëntor deri me 7 dhjetor do të jeni në të
njëjtën gjatësi vale me dëshirat e njëri tjetrit. Për të tjerët rrallë
mund të ketë pasion mes jush, madje edhe afinitet nuk mund të ketë.
BRICJAPI
Ju jeni pa paragjykime dhe pa programe të përcaktuara mirë
edhe pse kohët e fundit po bëni gjithçka për tu organizuar. Objektivi juaj është ta jetoni jetën me thjeshtësi, pa ankthe dhe shqetësime.
Ndërsa Bricjapi nuk mendon kështu, prandaj dhe çifte të tilla nuk
mund të gjejnë kollaj sintoninë.
UJORI
Keni shumë të përbashkëta edhe pse jeni të ndryshëm. Duke
qenë një shenjë e Ajrit dhe ju e Zjarrit do t’i jepni shumë jetë njëri
tjetrit duke sigurua një çift të stabilizuar që zgjat në kohë. Por do të
bëni mirë të zgjidhni një bashkëjetesë part-time.
PESHQIT
Ftohtësia e Saturnit dhe Urani i paparashikueshëm do iu ndjekin edhe këtë vit, sidomos nëse të dy keni lindur në dekadën e tretë
të shenjës. Pak disponibël në dashuri nëse keni kohë që jeni bashkë
në verë mund t’i thoni lamtumirë njëri tjetrit.
LUANI
Asnjëri prej jush nuk është i gatshëm që t’i lejë tjetrit vendin e
komandantit. Jeni shumë të pëlqyer për ta dhe nuk iu lënë rehat
derisa të thoni po. Jeni një prehë e mirë për luanin, por është e
fundit, gjë që ju do të donit të bënit. Shumë OK për një aventurë ose
për një udhëtim ekslporues.
VIRGJËRESHA
Është një kombinim i garantuar dhe duhet ta mbani shumë shtrënguar në këtë vit. Një virgjëreshë dhe një bricjap miksojnë së
bashku soliditetin dhe guximin. Edhe tërheqja fizike ekziston por
ajo që iu bashkon më shumë është forca kreative për një ekzistencë
absolute sipas filozofisë tuaj.
PESHORJA
Nëse arrini të tejkaloni disa kriza të mundshme në fillim të vitit,
për muajt që ngelen nuk keni pse të druheni. Edhe pse të ndryshëm,
keni shumë gjëra të përbashkëta, sidomos për këtë vit. Ju e dini se
pëlqeheni nga Peshoret, të cilët shohin tek ju një mbështetje të sigurtë.
AKREPI
Ka mundësi që këtë vit të ndërtoni themelet e forta për të ardhmen me një mirëkuptim të pëlqyer. Me sensin tuaj të rafinuar intuitive dhe aftësinë psikologjike, nuk do të donit ta linit t’ju ikë nga
duart një akrep. Po kokëfortësia e të dyve këtë vit do ta bëjë lidhjen
të rrezikshme.
SHIGJETARI
Të magjeps, të intrigon, por falë një pjekurie më të lartë të arritur kohët e fundit, nuk është shumë i besueshëm për ju. Ideja që ai të
konsideron vetëm si kalimtar në jetën e tij, të jep bezdi dhe nuk e
pranon dot. Rrallë ndodh ky kombinim me përjashtim të shigjetarëve të dekadës së tretë.
BRICJAPI
Takimi mes dy kokëfortëve, të vetkontrolluar dhe kalkulues i
lë shumë pak hapësirë fantazisë. Pastaj nëse hyn në mes edhe
krenaria, cili prej të dyve mund të bëjë hapin e parë? Megjithatë
nuk ka pengesa planetare për këtë lidhje, sidomos për ata bricjapë që kanë nisur një lidhje kohë më parë dhe në 2009 do ta
perfeksionojnë atë, pasi kanë dhënë prova të mjaftueshme për
njëri tjetrin.
UJORI
Është një partner me fat këtë vit, por paqëndrueshmëria e
tij të bën të mendohesh dy herë para se të fillosh një lidhje.
Nuk ka ndonjë tërheqje mes këtyre dy shenjave kaq të ndryshme këtë vit, por për një lidhje të qëndrueshme nuk do ketë
pengesa.
PESHQIT
Ka një zgjidhje për çdo problem në një çift peshk dhe bricjap.
Partneri peshk nuk iu vë kurrë në provë dhe nuk pretendon asgjë
nga ju, kështu që nëse këtë fillim viti do jetë pak konfuz, ndihmojeni sepse do ju a shpërblej me moment të jashtëzakonshme sensualiteti. Një fund viti shumë romantik.
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Çdo vit yjet i lejojnë më shumë favore një shenje në veçanti dhe në
2009 kjo shenjë do të jetë Ujori. Do të harroni sikletet e kaluara,
sakrificat e provat, sidomos në fushën e ndjenjave. Tani, me një
pjekuri speciale keni arritur të gjeni ekuilibrin, lehtësinë e një dëshire
për t’u rihedhur në lojën e jetës. Objektivat tuaja do të rezultojnë më
të lehta se kurrë për t’u realizuar, si me magji dhe pa shumë sforco.
Me pak fjalë do të merrni shumëçka në formën e shpërblimeve për
gjithçka keni dhënë. Optimizmi do të jetë fjala kyç e sugjeruar nga
Jupiteri në shenjë. Është një transit që përsëritet nda 12 vite, por kur
ndodh ndjehen gjithmonë efektet e tij pozitive. Do të vini në funksion kreativitetin tuaj, idetë dhe projektet dhe rezultatet nuk do t’ju
zhgënjejnë. Mund t’i lejosh vetes gjithçka që i ke mohuar për kaq
kohë, por planetet këshillojnë se gjithsesi duhet të rrini me këmbë në
tokë. Saturni do të jetë një influent i mirë për financat, duke iu inkurajuar në një administrim të mirë të parave, pasi gjithçka është fituar
nga ju me punë dhe jo me një kolpo fati. Afërdita do t’ju rizgjojë
sharmin personal, duke u future kështu në ambiente të reaj ku do
bsëni shumë njohje të reja, ajo çka ju keni dashur gjithmonë. Objektiv e vitit: Të shfrytëzoni momentet e lumtura dhe fatin.

Dashuria

Ujoi është shenja e miqësisë, e dashurisë së lirë që nuk bie në
kompromise dhe nuk duron shtrëngime dhe detyrime. Sentimentalë
të zbehtë, më shumë celebralë se emotivë, është ky portreti juaj astrlogjikë si shenjë e Ajrit. Me situatën yjore të 2009-ës do të ndjeni se
diçka do të ndryshojë Brenda jush. Jupiteri do të ofrojë mundësi për
të gjithë, joshje dhe aventura shpërblyese, por edhe mundësi për të
takuar dashurinë e madhe e cila do të trondisë mënyrën tuaj të të
dashuruarit. Duhet t’ia pohoni vetes se mund të jeni të lumtur edhe
duke sakrifikuar për të dashurin tuaj. Një kompromis i vogël mund
të jetë një instrument i çmuar për të zgjuar cilësinë e një lidhjeje.
Martesa, shtëpia, fëmijët, gjithçka që ju do të dëshironi ka gjasa që të
realizohet këtë vit. Mos e merrni me shaka, pasi parashikimi është
përrallor por shumë i vërtetë. Në moment krize (qershor dhe nëntor)
duhet të kujtoni që ta mbani zemrën të pastër, të respektoni partnerin
që të mos ketë shumë tronditje. Për beqarët do ketë shumë muaj zbavitje, miqësi të reja dhe natyrisht dashuri. Ato do të jenë të qeta dhe
pasionante, mbas me forma të paprovuar më parë ku zemra do të
vendosë epilogun që ajo do.

Puna, studimet dhe paraja

Për Ujorin punë do të thotë liri në sensin që mundësia për të
zgjedhur dhe për të ndryshuar duhet të ekzistojë gjithmonë. Jeni të
dashuruar mbas eksperiencave të pazakonta dhe origjinale, për të
prekur të panjohurën deri në thellësitë e saj. Gjëja e bukur e vitit
2009 është që mund të shfrytëzosh të gjithë kapacitetin tënd mendor,
idetë e tua inovative në bazë të ekzigjencave tuaja. Me Jupiterin në
favorin tuaj suksesi do të jetë i prekshëm me destinimin për t’u zhvilluar edhe më shumë. Një miks fati dhe pune do iu çojë në rezultate të
Më Saturnin kundër dhe Jupiterin në favorin tuaj, viti që lamë
pas u përshkua nga ulje ngritjet dhe shumë e destabilizuar. Për vitin
2009 shumë do të varet nga dita kur keni lindur. Nëse ditëlindja juaj
është nga 20 shkurt deri më 5 mars, horizonti do të hapet para jush
duke filluar që në janar një jetë aktive drejt realizimit të objektivave
dhe aspiratave. Jupiteri do t’ju mbrojë nga vështirësitë duke iu inspiruar edhe dëshirën tuaj për të ndihmuar të tjerët. Marrëdhëniet
mes bashkëshortësh dhe partnerësh në punë si dhe marrëdhëniet me
drejtësinë do të kenë vëmendje gjatë këtij viti për ju. Riaktivizimi i
aftësive tuaja të brendshme, pjekuria dhe reflektimi do të konvertohen në një cilësi jete më të mirë. Jeta këtë vit do t’ju vendosë jo rrallëherë
në bankoprovë nga ku do të dilni më të vetëdijshëm për kapacitetin
tuaj. Nga data 29 tetor jeta juaj falë situatës së yjeve do të jetë më e
lehtë. Nëse keni lindur nga 14 deri me 18 mars, evolucioni juaj
mund të sjellë në një përmbysje të ekzistencës tuaj, me vendime të
papritura që ju vetë do të merrni. Sektorët më me rrezik paraqiten
dashuria dhe puna. Nëse keni lindur në ditët e para të shenjës, situata e yjve do të bëj që të jepni më të mirën e vetes. Objektivat e vitit:
të bëheni të vetëdijshëm për cilësitë e personaliteti tuaj, të tregoni më
shumë kujdes për trupin dhe shpirtin, të mësoni të dëgjoni më shumë
zërin e zemrës tuaj që iu çon aty ku duhet.

Dashuria

Natyra juaj astrologjike bën që ju të mos jetoni histori banale
dashurie të cilat shuhen shpejt. Ju dashuroni në mënyrë pasionante,
të thellë, pasi shpirti juaj sheh dhe ndjen përtej aparencave, sepse ju
dini të kërkoni por edhe të jepni shumë. Dini të përdorni sensibilitetin tuaj të madh për të shquar çdo sfumaturë të ndjenjave. Dhe këto
cilësi do të jen pika juaj e forcës edhe për këtë vit. Do të zbuloni
kënaqësinë e jetës në çift që në ditët e para të vitit. Në pjesën e parë të
2009-ës, edhe pse keni Saturnin kundër, historitë e dashurisë do të
jenë shumë të bukura. Do të jetë më mirë që të mos iu kapë ankthi nëse
e keni martesën në prag por nëse me të vërtetë jeni të bindur muajt e
përshtatshëm do të jenë janari, prilli, qershori, gushti, nëntori dhe
periudha e Krishtlindjeve. Periudha kritike ku mund të ndodhin
edhe ndarje apo ndryshime partnerësh do të jenë korriku, 20 dhe 21
gushti, por edhe ditët e para të tetorit. Nëse jeni beqarë ky status do iu
rrijë për mrekulli këtë vit, pasi do të ndjeheni krenarë për veten dhe
shpesh do të ëndërroni me sy hapur takime interesante me partnerin
e ëndrrave. Nëse keni lindur në shkurt dhe fillim marsi, do të lëshoheni pa frerë drejt aventurave dhe askush nuk do të ketë mundësi t’ju
ndalojë. Shumë pak e dinë se kur ju bini në dashuri kaloni netë dhe
ditë të tëra duke shijuar kënaqësitë e erosit, pasi tentoni ta jetoni
pasioni deri në fund.

Puna, studimet dhe paraja

Keni si pjesë të natyrës tuaj të bëni në mënyrë shumë origjinale
gjithçka në punën tuaj, me një përkushtim dhe dëshirë për bashkëpunim, me fantazi dhe me efiçencë, duke sfiduar të gjitha mënyrat
tradicionale. Ju ndiqni synimet tuaja me shumë thjeshtësi dhe shumë

Ujori
NUMRI ME FAT: 7
jashtëzakonshme në studime. Kthjelltësia mendore do të jetë e lartë
në janar, shkurt deri në fund të marsit, por edhe në pjesën e dytë të
qershorit. Pandja dhe viti shkollor do të mbyllet ala grande. Në
shtator përveç studimin do iu ndihmojë edhe fati. Vit i artë edhe për
ata që do të bëjnë studime pasuniversitare. Financat do të jenë të
mbrojtura mirë sidomos në pjesën e parë të vitit, por dhe gjatë korrikut dhe tetorit. Do të përmirësohen fitimet, mund të blini shtëpi ose
të ndryshoni aktivitet, ndërkohë që këshilloheni që të mendoni edhe
për kohë të vështira.

Mirëqenia

Do të kaloni një vit me dëshirën për të qenë gjithmonë në formë, për
të shijuar më të mirën e jetës që mund t’ju ofrohet. Falë Jupiterit do të
mbani një jetë të ekuilibruar për të humbur kilogramët e tepërt. Që nga
ditët e para duhet të ndiqni qoftë një program fitnesi ashtu edhe një
regjim të ushqyeri të ekuilibruar dhe mbi të gjitha të përnatshëm për
stilin tuaj të jetës. Do të jeni në formë të jashtëzakonshme përgjatë
gjithë vitit, ndërkohë që pak zbehje energjie parashikohen në qershor,
nëntor dhe dhjetor. Afërdita do iu dhurojë formë, bukuri dhe mirëqenie të përgjithshme dhe nga shkurti deri në qershor ndryshimi i lookut, trajtimet ose ndërhyrjet kirurgjikale do të shkojnë mirë.

Kombinimet në çift

DASHI
Është një nga kombinimet më të mira për vitin 2009. Që të dy
favorizohen nga Jupiteri dhe Afërdita dhe lidhja e tyre do të jetë
shumë stimuluese në të gjitha aspektet. Dashi është i gatshëm t’ju
ndjekë dhe të ndajë me ju gjithçka, edhe çmenduritë. Martesa, fëmijë
dhe udhëtime aventureske do të jenë magjia e këtij viti.
DEMI
Edhe pse kjo lloj lidhjeje pat përmirësime të dukshme, akoma nuk
është brenda standardeve që ju kërkoni. Pastaj këtë viti Demat do
merren shumë me karrierën dhe paratë, pra me një fjalë një çift që
rrezikon seriozisht ndarjen, por pa trauma.
BINJAKËT
Nëse jeni një çift i konsoliduar do të mirëkuptoheni mrekullisht në
çdo sektor nga tavolina e punës deri në krevat. Një bashkim perfekt, një
çift i freskët dhe sensual, me një afeksion reciprok. Fëmijë në horizont.

Peshqit
NUMRI ME FAT: 5

mendojnë se ju jeni pa ambicie. Gabojnë! Rezultatet e 2009-ës do të
tregojnë se sa ambicioz jeni; do të keni më shumë para në dispozicion
dhe më shumë mundësi reflektimi për disa propozime serioze. Për të
gjithë vlen një këshillë: vlerësoni me kujdes çdo gjë të re duke përdorur intuitën por edhe racionalitetin. Studimet do të kërkojnë impenjim konstant dhe jo gjithmonë do të merrni rezultatet e dëshiruara. Mërkuri në pjesën e parë të vitit do të jetë miku juaj dhe mund të
mbyllni gjithçka me rezultate të mira. Në shtator viti shkollor do të
rifillojë më mirë. Kujdes me mënyrën se si do të silleni me profesorët.
Kujdes me spekulimet financiare pasi 2010 do të jetë viti i financave
të bollshme për ju ku ia vlen edhe të shpenzoni.

Mirëqenia

Jeni gjithnjë të gatshëm që t’i dedikoheni të tjerëve por a do të jetë
dikush që do të mendojë për dëshirat tuaja? Do të mësoni ose më
saktë do të pësoni në kurrizin tuaj se nevojat tuaja janë shumë më të
rëndësishme se ato të personave që iu rrinë pranë. Nuk do të harroni
se ekzigjencat e trupit tuaj vinë në plan të parë. E ndaluar të jeni
dembelë sidomos në janar, mars, prill, qershor, shtator dhe tetor.
Mësoni të mendoni pozitivisht e të mos bini pre e depresionit. Kontrollohuni herë pas here tek dentisti, ndërkohë që pushimet bëjini në
korrik e udhëtimet në vjeshtë.

Kombinimet në çift

DASHI
Me përjashtim të disa përjashtimeve, një histori dashurie mes
jush ka shumë pak gjasa të ndodhë. Më mirë bashkëpunoni në një
bashkëpunim që lidhet me bamirësinë. Nuk përjashtohet mundësia e
një aventure nën një qiell me yje në netët e verës.
DEMI
Ja një partner që në për ju. Solid dhe i pjekur i cili edhe në moshë
të re ju bën të ndjeheni të mbrojtur dhe të sigurt. Nga ana juaj ju
mund ta ndihmoni fleksibilitetin tuaj duke e bërë të shohë pjesën më
ëndërruese të ekzistencës. Fakti që ai këtë vit do të jetë shumë i impenjuar me punë, do t’ju mërzisë pak.
BINJAKËT
Mes jush mund të ketë një tërheqje fizike, një kuriozitet që zhvillohet hap pas hapi por për një dashuri të vërtetë kërkohen disa komponentë të tjerë. Kontrasti mes karakteresh mund të jetë stimulus

SUPLEMENT
GAFORRJA
Shenja më me fat dhe e lumtur e vitit, do të jeni disponibël drejt të
gjithëve, por jo edhe aq sa të duroni ankimet e një gaforreje. Ju keni
një dëshirë të madhe për t’u zgjeruar, për të udhëtuar e një gaforre
nuk është e gatshme që t’ju a lejojë të gjitha këto.
LUANI
Ka gjithmonë një tërheqje të fortë mes këtyre shenjave të kundërta. Nuk mund të rrini indiferentë ndaj sharmit të Luanit, por këtë vit
nuk këshillohet kjo lidhje kështu që do të jetë mirë të krijoni distancë
që në takimet e para. Vendimet duhet të merren më me qetësi nëse
bëhet fjalë për një çift që ka vite së bashku.
VIRGJËRESHA
Nuk është kurrë një lidhje e lehtë, pasi ju jeni shumë të hapur
drejt botës dhe ju fatin doni ta shijoni të plotë. Ndërkohë që Virgjëresha pëlqen kujdesin, qetësinë, por këto cilësi për momentin iu lënë
komplet indiferentë.
PESHORJA
Jupiteri në favor, shije dhe dëshira të përbashkëta, afinitet perfekt.
Që të dy të gatshëm për të kërkuar në thellësinë e karakterit të njëri
tjetrit, do të jetoni në sintonbi fantastike për të gjithë vitin. Mes
ëndrrave dhe emocioneve do të gjendeni në fund të 2009-ës fatlume
me diçka më shumë, shtëpi, martesë ose fëmijë.
AKREPI
Jeni një çift shumë i veçantë por mund të gjendeni këtë vit në
qendër të një beteja e cila mund të vejë në provë serioze nervat tuaja.
Është mirë që të sqarohet me fjalë dhe me zemër çdo keqkuptim dhe të
mos lejoni që të tjerë të ndërhyjnë në lidhjen tuaj.
SHIGJETARI
Një shenjë e Ajrit dhe e Ujit mund të ngrohet mrekullisht nga një
shenjë e Zjarrit siç është Shigjetari. Dhe kjo është një fillim që premton shumë, madje mund të çojë edhe në konsolidimin e çiftit. Kjo pasi
udhëtimet dhe aventurat ju bashkojnë, po kështu edhe jeta mes miqsh.
Jeni mirë së bashku por do të ishte akoma më mirë po të zgjidhnit një
bashkëjetesë part-time.
BRICJAPI
Takimi mund të jetë shumë emocionues, por zjarri i pasionit do të
shuhet shpejt. Por nëse keni një marrëdhënie të konsoliduar me një
Bricjap, 2009-ta nuk parashikon pengesa për dashurinë tuaj.
UJORI
Një çift fiks, është vitit juaj. Yjet promovojnë bashkëjetesën, martesën, fëmijët. Jupiteri bën që ndër të tjera të jeni edhe dashnorë të
zjarrtë dhe nëse ka nga ata që mendojnë se ishin bashkë vetëm përkohësisht do kuptojnë se janë për rrugë të gjatë.
PESHQIT
Peshqit duan të jenë seriozë, dhe ju deri tani nuk keni pranuar të
flet për martesë apo bashkëjetesë. Po mund ta bëni në euforinë e këtij
viti. Por kujdes nga rrjetat e një Peshku pasi janë shumë të imta nga
ç’e kishit menduar.
por nuk mjafton për të krijuar një lidhje solide.
GAFORRJA
Dashuria me shikim të parë, tërheqja fatale dhe gjithçka tjetër bën
pjesë në këtë kombinacion shenjash. Por është e vështirë që mes jush
të mbahet konstante pasioni dhe stabiliteti në çift me kalimin e viteve.
Gjithsesi këtë vit shohim në horizonte dashuri dhe seks me shumicë.
LUANI
E lehtë për një peshk të lërë kokën për një mbret si Luani që e do
jetën dhe mund t’ju shërbejë për t’u përqendruar mbi idetë tuaja dhe
të kënaqë dëshirat gjithashtu. Ky nuk është një vit shumë i mirë për
Luanët, kështu që mes jush mund të ndodhin edhe ndarje.
VIRGJËRESHA
E lehtë për një peshk të lërë kokën për një mbret si Luani, i cili
dashuron jetën dhe mund t’ju nxisë të përqendroheni në idealet tuaja
dhe t’i shkoni mbas dëshirave tuaja. Por meqë për Virgjëreshën nuk
është një nga vitet më të mira, mund të ndodhë që nga ndonjë zënkë
mund të përfundoni edhe në grindje.
PESHORJA
Tërheqje reciproke e fortë, pasi që të dy adhuroni të jetoni në paqe
për të shijuar atë që është e bukur. Do t’i dhuroni njëri tjetrit moment
të jashtëzakonshme ndërkohë që në tetor iu presin projekte të mëdha.
AKREPI
Është dashuri me shikim të parë, me intensitet dhe magnetizëm të
një partneri kaq sensual që iu bën të digjeni nga pasioni. Por pasioni
nuk mjafton dhe këtë vit do të ziheni edhe për vogëlsira që do iu vënë
kundër njëri tjetrit. Nëse deri në fund të vitit do të jeni akoma bashkë,
në 2010 ia vlen ta festoni këtë event kaq të madh.
SHIGJETARI
Ftohtësia e Saturnit dhe paparashikueshmëria e Uranit iu ndan
edhe këtë vit, sidomos nëse keni lindur në dhjetëditëshin e tretë të
shenjës. Edhe për lidhjet e konsoliduara, vera mund të jetë një periudhë lamtumirash.
BRICJAPI
Ka një zgjidhje për çdo problem në këtë tipilogji çifti. Ai iu ofron
siguri dhe ndihmë praktike. Edhe pse nuk është maksimumi i mundshëm, kur i duhet të shprehë emocionet e tij, ju e dini mirë se mbas
ftohtësisë së tij, fshihet një ndjenjë e fortë. Iu pret një fundviti shumë
romantik.
UJORI
Independenca e një partneri kaq eklektik mbeten një mister për ju.
Sjellja e tij iu lëndon dhe nëse këtë vit mund t’ju joshi me propozime
tunduese do jetë mirë që të mos bini në grackë. Si miq mund të shkoni
mirë.
PESHQIT
Jeni dy persona që ju duhet një sekondë për t’u dashuruar dhe
po aq kohë për të ndërruar mendje. Në këtë vit në veçanti për të
lindurit nga 6 deri me 20, do kenë rrezik për ndarje dhe kanë
nevojë për dikë që ti ndihmojë dhe t’ju mbajë moralin lart dhe
ndërkohë të mbajë fort këmbët në tokë. Por cili nga ju të dy mund ta
marrë këtë përsipër?

