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P R O L O G  
 Dupa un an 2020 plin de provocari care au luat pe 
neasteptate omenirea, iata-ne ajunsi intr-o noua energie, intr-
un nou an si, de ce nu, intr-o noua sansa pentru a face ca 
vietile noastre sa fie mai bune, noi insine fiind mai pregatiti si 
mai avizati in legatura cu ceea ce se poate intampla si 
cunoscandu-ne propriile oportunitati si potentialitati. 

Tocmai de aceea, pentru toti cei care doresc sa isi 
capitalizeze potentialitatile benefice si care stiu ca au 
capacitatea sa genereze plusvaloare din acestea, am hotarat 
publicarea acestei mici lucrari care, in esenta, are rolul de a 
rezuma, pentru fiecare “zodie” chinezeasca in parte, plusurile 
si minusurile, oportunitatile si posibilele piedici, astfel incat 
cititorii sa poata profita la maxim de “oferta Bivolului de 
Metal”. 

Lucrarea nu se doreste a fi mai mult decat un rezumat,  iar 
pentru informatii suplimentare, va recomandam sa consultati 
oferta noastra de activitati, dar si pe cea a colegilor nostri  din 
domeniul Metafizicii Chineze care lucreaza cu drag si spor 
spre a face o lume mai buna! 

C R I T I C I L O R …  
Va multumesc pentru ca existati, pentru ca numai asa 

putem sa crestem impreuna. Aleg ca in lumea “mea” 
interioara sa existe doar armonie si colaborare, pentru ca 
acesta este SINGURUL mod in care putem contribui la o lume 
mai frumoasa! 
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R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Iubirea este un capitol la care nativul Sobolan isi face 
temele corespunzator in acest an. Stabilitatea si pasiunea isi 
fac simtita prezenta, mai ales in vietile celor care sunt deja 
implicati intr-o relatie, lucurile avand tendinta sa progreseze 
intr-un sens bun si favorabil amblor parteneri.  

Pentru Sobolanii de sex masculin exista totusi riscul 
aparitiei ispitei, asa incat va recomandam prudenta si gandire 
pe termen lung. Vorba aceea… “nu da pasarea din mana 
pentru cioara de pe gard”… sau direct: pentru Sobolanii 
barbati, relatiile extramaritale nu sunt cea mai buna optiune! 

Pentru Sobolanii care sunt singurei, anul 2021 vine cu 
oportunitati nebanuite la capitolul relational, acestia 
(indiferent de sex) avand posibilitatea sa isi gaseasca 
jumatatea, evident cu conditia sa se expuna si sa o caute. Din 
pacate, in anul 2021, Sobolanii trebuie sa se transforme in 
cautatori activi ai iubirii, nefiind binecuvantati cu un 
magnetism direct ca cel pe care l-au avut in alti ani.  

Cele mai probabile relatii noi sunt cele cu persoane deja 
cunoscute, iar relatiile cu persoane total noi trebuie testate si 
retestate, in special daca cei nou aparuti sunt in zodia Calului.  



C A R I E R A  
Cariera este un domeniu provocator pentru nativul 

Sobolan in anul 2021, mai ales in ceea ce ii priveste pe cei 
care sunt angajati. Relatiile de la locul de munca pot avea de 
suferit datorita micilor sicane si barfe pe care unii colegi cu 
mai mult timp liber le pot provoca. Asa ca atentie la neatentie 
si grija mare in cine aveti incredere la locul de munca! 

Este recomandat ca Sobolanul sa isi foloseasca atuurile 
propriei educatii si a propriei creativitati (care cu siguranta se 
va manifesta) pentru a castiga un avantaj competitiv la locul 
de munca. 

Este un an in care Sobolanul va trebui sa munceasca 
pentru a promova si pentru a castiga aprecierea sefilor, insa, 
odata obtinuta, acesta va fi pe val! 

Nu cereti cresteri de salariu si bonusuri pana in luna 
August! Acest lucru ar putea fi interpretat si ar putea aduce 
prejudicii postului ocupat de dumneavoastra. 

F I N A N T E L E  
Din punct de vedere financiar, recomandam nativilor 

Sobolani sa profite de anul 2021 pentru a strange bani si a 
face economii. Vor avea nevoie de ele si le vor asigura o 
liniste suplimentara mentala in cazul in care va fi necesar.  

Grija mare la cheltuielile inutile si la cele compulsive, mai 
ales ca este posibil ca Sobolanul sa se transforme intr-un 



adevarat “colectionar de nimicuri”, de lucruri inutile sau care ii 
ingramadesc casa si aduc dezordine. 

Daca prima jumatate a anului este relativ lipsita de 
provocari financiare, in a doua jumatate este posibil ca 
Trendul financiar sa fie usor descendent; tocmai de aceea si 
recomandarea economisirii pe care am facut-o mai devreme. 
Toti nativii Sobolan care reusesc sa economiseasca in prima 
parte a anului, vor fi lipsiti de griji financiare in a doua 
Jumatate a lui 2021. 

S A N ATAT E A  
Anul Bivolului vine cu putere si cu energie pentru nativul 

Sobolan, asigurandu-i o imunitate buna si o rezistenta de 
invidiat la Infectii si boli infectioase.  

Binecuvantati de doua stele ale sanatatii, Sobolanii vor 
profita la maxim de energia anului si vor putea chiar sa se 
orienteze catre activitati sportive si recreative care au rolul de 
a arde calorii. Da! M-ati inteles bine! Este un an foarte bun 
pentru ca Sobolanul sa piarda in greutate si sa isi remodeleze 
corpul, asa ca daca faceti parte din categoria usor mai 
“Complexata”, acum este momentul pentru schimbare 
eficienta! 

Sobolanii care deja sufera de probleme cronice, trebuie in 
mod evident sa se ingrijeasca de sanatatea lor si sa 
dezactiveze efectele stelei 2, a bolilor, aflata in acest an in 
sectorul de NORD al casei.  

Daca fizic am constatat ca stam bine, din punct de vedere 
mental, stresul poate sa devina o adevarata provocare pentru 
nativii Sobolani. Folositi-va astfel energia si capacitatea 
mentala pentru a “provoca provocarile”! 



V I ATA  S O C I A L A  
Steaua Florii de Piersica vine si asista nativii Sobolani in 

vietile lor sociale, aducandu-le deschidere, succes si chiar 
faima daca harta BaZi individuala este bine aspectata. 
Sobolanul castiga in popularitate si castiga prieteni noi, 
nefiind insa scutit de ocazionalele mici certuri amicale 
provenite din partea prietenilor mai vechi care se pot simti 
ignorati. 

Este bine sa evitati calatoriile lungi si nesigure, 
planificandu-va bine concediile in acest an, deoarece ar 
putea aparea piedici si evenimente neprevazute care ar 
putea lasa un gust amar vacantelor. 

Oricate suisuri si coborasuri ar intampina Sobolanul, 
Combinatia cu anul Bivolului il va ajuta sa se reechilibreze si 
sa se puna pe picioare repede, indiferent de provocari! 

M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: norocul va imbratiseaza din toate directiile 
APRILIE: mici dificultati financiare si ispite amoroase 
MAI: nu dati bani cu imprumut in aceasta luna. Strangeti! 
IUNIE: o luna sociala, dar mare grija la Tradarea unora 
IULIE: o luna de noroc binemeritat pe multe planuri 
AUGUST: noroc familial, putere de lucru si fericire 
SEPTEMBRIE: posibilitatea ranilor emotionale din partea 

prietenilor si a persoanei iubite 
OCTOMBRIE: introspectia este cuvantul cheie 



NOIEMBRIE: revenirea norocului financiar. Puteti cheltui 
acum 

DECEMBRIE: cea mai norocoasa luna a anului; perfecta 
pentru investitii si renovari 
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R E L AT I I  S I  I U B I R E  

La capitolul iubire, nativii Bivoli se afla in acest an sub 
influenta directa si majora a energiei planetei Venus. Tocmai 
de aceea, desi anul 2021 este unul propice pentru amor, el nu 
este lipsit de provocarile sale. Asadar, evitati certurile cu 
partenerul de viata si invatati metode practice pentru control 
mental si emotional (recomand orice lectura a lui Albert Ellis si 
Marcus Aurelius).  

Bivolul singur resimte acut nevoia relationarii si isi doreste 
cu toata fiinta lui sa aiba pe cineva aproape; de aceea este un 
an perfect pentru initierea din partea nativului a unor relatii, 
pentru experimentare, dar si pentru a-si ventila, alaturi de 
partenerul potrivit, emotii care pana acum au fost tinute “sub 
pres”. 

Bivolul care deja se afla intr-o relatie trebuie sa aiba grija 
la atitudinea pe care o proiecteaza catre partener, mai ales ca 
in acest an el poate deveni destul de pretentios si de 
schimbator emotional. Asa cum v-am sfatuit, evitati certurile si 
conflictele! 

Focalizati-va pe familie, pe educatia copiilor, dar si pe 
propria educatie si invatati lucruri noi! 



C A R I E R A  
Din punctul de vedere al carierei, putem afirma ca anul 

2021 este unul binecuvantat pentru Bivoli. Este un an perfect 
pentru proiecte noi, idei noi si tot ceea ce tine de conceptul 
de nou la locul de munca si in viata profesionala. Asigurati-va 
astfel ca eliminati orice potential de stagnare si, in cazul in 
care doriti mai mult succes sau mai multa recunoastere, 
aduceti acel element de noutate care va va propulsa pe 
culmile succesului in cariera. 

Este un an deosebit de bun pentru colaborari, cooperari si 
pentru lucrurl in echipa, in special in ceea ce priveste 
proiectele de investitii, fonduri europene si imobiliare. 
Amintiti-va mereu ca in doi se poate face treaba mai buna si 
profitati de energia sinergetica a anului pentru a avea si mai 
mult succes. 

F I N A N T E L E  
In sfarsit Bivolul poate sa rasufle usurat! Anul acesta este 

sprijinit de stele financiare puternice si, de aceea, capitolul 
prosperitatii va fi unul infloritor in acest an. Insa cu o singura 
conditie: eliminarea lenei, a amanarii si a procrastinarii. Altfel, 
toate portile succesului financiar si al oportunitatilor monetare 
sunt larg deschise! 

La locul de munca se anunta promovari si cresteri 
salariale, bonusuri si recunoasterea pecuniara a meritelor 
personale.  



Este un an ideal pentru investitii si cheltuieli pe termen 
lung! 

S A N ATAT E A  
Stresul si oboseala sunt reactii adverse previzibile pentru 

o persoana care munceste mult si care uita uneori sa mai 
respire corespunzator sau sa se alimenteze corect. Principala 
provocare a acestui an pentru nativul Bivol este epuizarea, 
insa cu un pic de constientizare, acest minus poate fi evitat. 
De aceea, pentru orice Bivol care se respecta, recomand 
exercitii pentru organizare si echilibrare, timp personal de 
gandire si prioritizarea actiunilor zilnice. Credeti-ma ca 
functioneaza! 

Relaxarea, impreuna cu o dieta corespunzatoare, sunt 
fundamentale pentru Bivoli in acest an, mai ales ca 
metabolismul lor poate fi incetinit, poate aparea ingrasarea si 
chiar tulburarile de somn.  

V I ATA  S O C I A L A  
Este esential pentru nativul Bivol sa se bazeze in acest an 

pe cercul sau de prieteni care, intre noi fie vorba, vor trage de 
acesta sa fie mai social, insa o rezistenta subtila va tinde sa il 
impiedice sa se expuna, sa iasa in societate si sa se bucure 
de binecuvantarile relatiilor de prietenie. Este recomandat ca 
Bivolul sa isi rezolve aceste rezistente si sa inteleaga ca unul 
dintre remediile cele mai bune importiva stresului pot fi chiar 
prietenii cei mai apropiati. 



TA I  S U I  
Ca si mentiune importanta pentru Bivol, iata ca anul acesta 

este randul lui sa se afle sub influenta uneia dintre cele mai 
importante stele anuale: TAI SUI - sau Marele Duce Jupiter - 
indiferent de cum alegem sa numim aceasta stea, ea poate 
aduce neplaceri mentale anul acesta Bivolului. De aceea va 
recomand sa “il imbunati” si sa dedicati acest an dezvoltarii 
personale, cresterii si evolutiei voastre spirituale. Merita! 

M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: gandeste de doua ori inainte de a lua decizii 

majore, in special la nivel relational 
APRILIE: energia negativa a lunii Martie se disipa si face 

loc nevoii de relaxare si de echilibru 
MAI: risc de tradare din partea apropiatilor 
IUNIE: aveti grija la sanatate si la imunitate 
IULIE: o luna perfecta pentru dezvoltarea personala si 

pentru a invata ceva nou 
AUGUST: nu cheltuiti bani inutil in aceasta luna si nu 

imprumutati altora bani 
SEPTEMBRIE: nu ezitati sa cereti ajutor atunci cand aveti 

nevoie 
OCTOMBRIE: o luna perfecta pentru introspectie si 

autoanaliza 
NOIEMBRIE: o luna ideala pentru investitii, dar si pentru a 

economisi banii suplimentari castigati in restul anului 



DECEMBRIE: stelele iubirii sunt de partea nativului in 
aceasta luna, dar grija mare la micile accidente casnice 
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R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Desi un an mult mai stabil decat 2020, acest lucru nu 
inseamna ca nativul Tigru nu va avea de munca pentru a 
beneficia de manifestarea potentialului sau benefic in 2021. 
De aceea, cuvantul de ordine pentru acest an este. MUNCA! 

In ceea ce priveste amorul, stabilitatea este la ordinea 
zilei; nu stricati ceea ce functioneaza, lucrati la dezvoltarea 
relatiilor curente si profitati de energia stabilizatoarea a 
anului. Daca sunteti intr-o relatie “neoficiala”, poate ca acest 
an este cel mai potrivit pentru un mariaj. Astfel veti evita si 
posibilele “drame de familie” la care Tigrul este predispus in 
acest an.  

Pentru Tigrul singur, este bine de stiut ca si el este 
binecuvantat in acest an de steaua Florii de Piersica, deci iata 
o ocazie extraordinara pentru a cunoaste pe cineva nou si 
pentru a infiripa o noua relatie. Mai ales odata cu cresterea 
spectaculoasa a carismei personale in acest an.  

Daca ar fi sa subliniem un mic minus amoros al anului, 
acesta ar fi un libido crescut care poate duce la ispita. Evitati 
ispitele, mai ales avand faptul ca infidelitatea Tigrului nu prea 
poate fi tinuta secreta in 2021. 



Profitati de energia puternica a libidoului si canalizati-o in 
scopuri constructive, artistice sau in activitati sportive. 

C A R I E R A  
Drumul carierei nu este cel mai lin pentru nativul Tigru in 

acest an, iar obstacole diverse pot aparea de unde va 
asteptati mai putin. De aceea va recomandam sa pastrati 
ochii in patru si sa aveti grija in cine aveti incredere la locul de 
munca.  

Este nevoie ca in acest an sa fiti atenti la ceea ce semnati, 
sa fiti atenti la toate proiectele in care va implicati si sa faceti 
in asa fel incat sa verificati de cel putin doua ori inainte de a 
trimite un e-mail. 

Daca doriti sa va schimbati locul de munca, 2021 este un 
an ideal pentru acest lucru. Pentru multi nativi nascuti in zodia 
Tigru, acest lucru se va dovedi nu numai benefic, dar chiar o 
propulsie pe drumul carierei personale. 

S A N ATAT E A  
Stelele sanatatii sunt de partea Tigrului in acest an, insa 

exista posibilitatea unor mici provocari specifice. Tocmai de 
aceea poate ca este bine sa profitati de energia abundenta a 
anului de la acest capitol si sa va rezolvati orice probleme de 
sanatate ati “mostenit” din anii anteriori; sansele pentru 
vindecare sunt mari! 



In cazul in care aveti de efectuat interventii chirurgicale, 
anul 2021 vine cu suficienta energie pentru a va asigura o 
recuperare rapida si o vindecare eficienta.  

Este un an excelent pentru orice fel de interventii estetice 
si cosmetice (in cazul in care va gandeati la asa ceva). Pana la 
urma este bine sa profitati de steaua frumusetii care va 
traverseaza zodia in acest an. 

V I ATA  S O C I A L A  
Desi poate sa sune ciudat, nimic special nu va intampina in 

viata sociala dincolo de o mult mai buna incredere in sine si 
in fortele proprii. Profitati de aceasta deschidere si intretineti-
va relatiile de prietenie, caci in rest, la acest capitol, cu 
siguranta ca nu veti avea nevoie de mare ajutor.  

M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: o luna “sucita” in care sfatul principal este sa va 

bazati pe intuitie si sa va ganditi de doua ori inainte de a lua 
orice decizie importanta 

APRILIE: grija mare la sanatate, in special la capitolul 
imunitar 

MAI: o luna perfecta pentru iubire, familie si relaxare; 
norocul bun revine si, odata cu el, energia si pofta de viata 

IUNIE: focalizati-va pe cariera, imbratisati noul si 
dezvoltati-va creativitatea 

IULIE: evitati activitatile care va pot afecta sanatatea, in 
special stomacul 



AUGUST: Intalnirile, atat oficiale, cat si neoficiale, vor fi 
laitmotivul acestei luni 

SEPTEMBRIE: una dintre cele mai benefice luni ale anului 
pentru toti nativii Tigru; profitati de ea! 

OCTOMBRIE: daca sunteti singur, o luna ideala pentru a 
gasi un partener de viata minunat. Iar daca sunteti intr-o 
relatie, un nou capittol benefic se va naste in cadrul acesteia 

NOIEMBRIE: steaua certurilor poate fi tinuta in frau, mai 
ales daca profitati de beneficiile elementului Foc! 

DECEMBRIE: evitati conflictele si investitiile majore in 
aceasta luna 
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R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Dupa un an haotic, iesind dintr-o relatie de pedepsire cu 
anul anterior, Iepurele are din nou sansa sa se reechilibreze si 
sa castige teren la toate capitolele, implicit si in cel amoros. 
Cuvintele de ordine al anului: evitati dramele inutile!  

Oricat s-ar stradui insa Iepurele sa faca ca intregul 2021 sa 
fie benefic, conform legilor universului, acest lucru nu este 
mereu posibil, asa incat si la capitolul amoros, poate ca cei 
mai binecuvantati sunt Iepurasii care sunt singuri; ei au cele 
mai mari sanse sa isi gaseasca un partener, mai ales daca 
cauta acest lucru in modul cel mai clar si intentionat. Altfel, 
daca sunt nehotarati, exista o probabilitate mare sa ramana 
singurei. 

Nativul Iepure care se afla deja intr-o relatie, poate sa fie 
expus neintelegerilor si certurilor, ce-i drept in mare 
majoritate minore, dar acest lucru este un semn de exclamare 
care avertizeaza ca poate este momentul sa lucrati la relatie 
si sa reimprospatati energia acesteia. Atfel…  

Dar sa gandim pozitiv: 2021 este un an exceptional pentru 
ca nativul Iepure sa devina parinte! 



C A R I E R A  
Constanta si echilibrul sunt cuvintele de ordine in 

domeniul carierei pentru nativul Iepure. Daca deja aveti un 
job, cel mai probabil se va pastra, iar daca va cautati un job 
nou sau o schimbare, poate ca nu este cel mai propice 
moment pentru acest lucru.  

Lucrati asadar la intarirea propriului statul la locul de 
munca sau in afacerea personala si ganditi-va la modalitati 
noi si creative de a va dezvolta. 

F I N A N T E L E  
La fel ca si in cariera, la capitolul financiar constanta este 

cea care isi face simtita prezenta. Nativii iepure pot insa sa 
gaseasca surse suplmentare de venit, daca se vor baza pe 
gandirea creativa care este atuul lor personal in acest an. 
Sfatul general este insa sa se evite cheltuielile inutile sau 
excesive, mai ales in a doua jumatate a anului cand pot 
aparea cheltuieli importante neprevazute. 

Foarte important de mentionat este faptul ca 2021 este un 
an deosebit de nefast pentru Iepure la capitolul jocurilor de 
noroc, asa incat poate ca este bine sa va abtineti din a paria 
la ruleta in acest an. 



S A N ATAT E A  
Sanatatea trupeasca tinde sa fie buna anul acesta, iar 

imunitatea Iepurelui, puternica. Aceasta nu inseamna insa ca 
nativul trebuie sa ia lucrurile de-a gata… este un an perfect 
pentru sport si miscare, asa ca dati-i bataie si iesiti la jogging! 

Singura perioada vulnerabila legata de sanatate este 
sezonul iernii, Iepurelui nefiidu-i prielnice schimbarile 
climatice bruste. Tot in iarna isi face simtita aparitia si o mica 
stea a accidentelor si de aceea se recomanda precautie, in 
special in ceea ce priveste micile accidente casnice.  

V I ATA  S O C I A L A  
Timiditatea va fi invinsa anul acesta, iar energia Bivolului 

va antrena curajul si indrazneala Iepurelui in moduri 
perceptibile pentru nativ si evidente pentru cei din jur. Acest 
plus de vitalitate se va traduce intr-o personalitate electrica 
ce poate sa devina sufletul petrecerii (atunci cand se vor 
ridica restrictiile).  

Un an in care Iepurele este bine sa se dedice 
autoeducarii, invatarii de lucruri noi sau chiar acumularii de 
cunoastere in domenii total paralele cu ceea ce nativul facea 
pana in acest moment.  

Iepurii care lucreaza in domeniul modei, cosmeticii si al 
infrumusetarii vor avea parte de foarte multe surprize placute 
in acest an, iar cei care investesc in propria lor dezvoltare 
personala si transformare pozitiva, vor fi intampinati de 
succes. 



Oricum ar fi, 2021 este un an al curiozitatii, al dorintei de 
cunoastere si al afirmarii puterii personale pentru orice Iepure 
care isi doreste acest lucru. 

M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: focalizati-va pe dezvoltarea personala si atentie 

la interesele ascunse ale unor “prieteni” 
APRILIE: atentie la sanatate, mai ales la ceea ce tine de 

alimentatie si la managementul orelor de somn 
MAI: ispitele orgoliului si ale nervozitatii este bine sa fie 

tinute in sah in aceasta luna 
IUNIE: stelele pozitive abunda in sectorul astrologic al 

Iepurelui, asa incat profitati de aceasta luna pentru toate 
proiectele importante 

IULIE: nu se recomanda cheltuieli excesive 
AUGUST: relatiile negative dintre Ramurile Pamantesti va 

indeamna sa planificati cu grija activitatile si sa evitati 
calatoriile neesentiale 

SEPTEMBRIE: lectia colaborarii se manifesta in aceasta 
luna, mai ales in situatiile limita 

OCTOMBRIE: potentialul cresterii financiare incepe sa se 
manifeste 

NOIEMBRIE: o luna ideala pentru a initia un program de 
transformare personala, mai ales din punct de vedere fizic; 
aveti grija la micile probleme de sanatate, mai ales la nivelul 
membrelor 

DECEMBRIE: relaxarea, meditatia si planificarea viitorului 
sunt recomandate in aceasta perioada 



5. 
D R A G O N U L  I N  2 0 2 1  

 
R E L AT I I  S I  I U B I R E  

In cazul Dragonului, curiozitatea este cea care “a omorat 
pisica”, mai ales in domeniul amoros… Curiozitatea de a 
explora, de a incerca lucruri noi, persoane noi… Ce e rau in 
asta? Ei bine, daca sunteti un nativ Dragon aflat deja intr-o 
relatie, aceasta curiozitate poate aduce probleme serioase si 
chiar despartiri, cel putin pana in luna August, inclusiv. Asa ca 
mare grija la ispite si infidelitati! 

Pe de alta parte, Dragonul singur poate canaliza energia 
acestei curiozitati in gasirea unei relatii noi, Desi cel mai 
probabil ca acesta va opta pentru experimentarea amoroasa 
fara implicare emotionala de durata.  

Este un an foarte bun pentru un pic de modificare 
corporala, mai ales avand in vedere riscul de acumulare a 
kilogramelor in plus… Astfel, veti profita si va veti imbunatati 
vizibil nu doar aspectul, dar si Increderea in sine, iar acest 
lucru va creste sansele implicarii in relatii mai serioase. Pana 
la urma nu prea se poate intra intr-o relatie atunci cand 
psihicul nu este pregatit si cand nu te iubesti pe tine suficient 
de mult. 

Un an in care iubirea face loc pasiunii, iar atasamentul 
dispare in favoarea senzualitatii. 



  

C A R I E R A  
Nevoia de independenta a Dragonului va necesita in mod 

automat ca acesta sa munceasca ceva mai mult si sa depuna 
mai mult efort, in mod constant, pentru a-si imbunatati 
sansele la o promovare in cariera sau la locul de munca. 
Acest lucru este cu atat mai important cu cat concurenta 
creste, iar colegii de la locul de munca nu sunt neaparat cei 
mai binevoitori. Tineti-va secretele la purtator, actionati asa 
cum ar face-o si Sunt Tzu si astfel va veti asigura victoria! 

2021 este un an al interactiunilor si de aceea este bine sa 
invatati sa lucrati in echipa si sa colaborati armonios cu cei 
din jur. 

F I N A N T E L E  
Prima jumatate a anului poate fi o adevarata 

binecuvantare pentru Finantele Dragonului, el avand sansa 
nu doar sa achizitioneze lucruri pe care si le dorea de ceva 
vreme, dar si sa economiseasca. Economisirea din prima 
jumatate a anului este de dorit, mai ales in contextul in care 
norocul financiar poate avea de suferit in partea a doua a lui 
2021 (lunile Septembrie - Decembrie) si in prima parte a 
anului 2022. Asa ca asigurati-va ca aveti un cont de economii 
in care, din cand in cand, varsati bani care sa va asigure 
confortul si bunastarea de care aveti nevoie. Pofta de lux 
poate fi exacerbata anul acesta. 



S A N ATAT E A  
Sanatatea nu este aspectul forte al nativului Dragon 

pentru anul 2021. Doua stele ale accidentelor graviteaza in 
jurul acestui sector zodiacal, ceea ce impune o mai mare 
grija, necesara prevenirii evenimentelor neplacute. Atentie la 
accidentele sportive, mai ales in zona gleznelor sau a 
membrelor inferioare in general.  

Sistemul muscular si articulatiile pot avea de asemenea de 
suferit si, de aceea, poate ca masajul, kinetoterapia sau 
fizioterapia sunt metode bune atat pentru Preventie, cat si 
pentru tratament.  

Sistemul digestiv poate de asemenea sa aiba de suferit; 
indigestiile, toxiinfectiile alimentare si sensibilitatea generala 
la unele alimente pot sa fie evitate avand grija la ceea ce 
mancati. Asa cum ati ghicit probabil deja, stomacul poate fi 
vulnerabil si de aceea este bine sa aveti un regim de viata 
sanatos, mai ales in ceea ce priveste alimentatia. 

V I ATA  S O C I A L A  
Anul acesta, intreaga viata a nativului Dragon poate fi 

influentata de steaua TAI YIN (Luna; Marele Yin) - steaua care 
aduce inspiratie, creativitate, poezie si, cel mai important, o 
foarte puternica energie feminina, Yin. Femeile vor deveni 
aliatii dumneavoastra, indiferent de care sex apartineti, iar tot 
femeile pot sa fie sursa principala de inspiratie si de 
“coincidente” fericite. Bucurati-va de binecuvantarile acestei 
stele! 



M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: ganditi inainte sa vorbiti pentru ca exista riscul sa 

raniti oamenii dragi prin ceea ce verbalizati. Tot astfel veti 
evita si conflictele inutile 

APRILIE: nu luati decizii majore in cariera; aveti grija si 
evitati potentiale accidente usoare 

MAI: practica meditatiei si a relaxarii poate fi utila pentru a 
capitaliza potentialele pozitive ale acestei luni 

IUNIE: luna finantelor pozitive! Profitati! 
IULIE: colaborarile la locul de munca sau in afaceri pot fi 

un pas necesar pentru a obtine succesul dorit 
AUGUST: o luna deosebit de norocoasa din aproape toate 

punctele de vedere 
SEPTEMBRIE: nu dati bani cu imprumut in aceasta luna si 

asigurati-va ca folositi toate uneltele spirituale pe care le aveti 
in arsenal 

OCTOMBRIE: o luna sociala in care este bine sa profitati 
de compania prietenilor si a oamenilor dragi pentru a va 
relaxa 

NOIEMBRIE: cea mai norocoasa luna pentru nativul 
Dragon 

DECEMBRIE: neintelegerile, micile conflicte si certurile pot 
afecta imaginea personala. Evitati acest lucru cultivand calmul 
si comunicarea nonviolenta, asertiva. 



6. 
S A R P E L E  I N  2 0 2 1  

 
R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Norocul deplin le surade nativilor Sarpe in acest an 
minunat pentru iubire! Fie ca este deja intr-o relatie, fie ca isi 
doreste sa isi gaseasca partenerul ideal, Sarpele este 
binecuvantat cu noroc ceresc datorita combinatiei de stele 
favorabile care ii traverseaza sectorul zodiacal. 

Nativii sarpe care sunt deja intr-o relatie au in acest an 
oportunitatea sa oficializeze iubirea lor (daca isi doresc acest 
lucru, evident) sau sa duca relatia la un nou nivel, mai profund 
si poate chiar mai spiritual.  

Nativii Sarpe care sunt singuri, in cazul in care doresc sa 
renunte la burlacie, vor avea posibilitatea sa isi gaseasca cu 
usurinta iubirea, iar aceasta sa nu fie doar o aventura 
pasagera, ci o poveste frumoasa de viata.  

Si daca tot discutam despre relatii, Serpii care isi doresc sa 
aduca pe lume copilasi, au in acest an toate sansele! Asa ca 
la treaba! (Inclusiv adoptia este un capitol la care cei care isi 
doresc vor avea succes.) 



C A R I E R A  
Daca in plan relational Sarpele se bucura de un noroc 

extraordinar, iata ca in planul carierei lucrurile nu sunt chiar 
identice. In anul 2021, nativul Sarpe va avea de lucrat intens 
la imbunatatirea relatiilor sale cu sefii, cu colegii si chiar cu 
partenerii si colaboratorii daca doreste sa isi mentina 
succesul obtinut pana acum. Una dintre cele mai mari sanse 
de promovare sau de mai multi bani castigati o are acel Sarpe 
care va reusi sa se “puna bine” cu colegii si cu sefii lui. Altfel, 
atentie la barfe si tradari… 

F I N A N T E L E  
2021 se dovedeste a fi un an potrivit pentru investitii 

imobiliare, insa doar pentru acei nativi Sarpe care au reusit 
pana acum sa economiseasca banii necesari pentru acest 
lucru. Nu recomandam sa se cheltuie excesiv insa de catre 
acei serpisori care nu au economii stabile. 

Desi acest an are amprenta stabilitatii financiare, el nu 
este cel mai potrivit pentru invstitii majore, cu exceptia celor 
mentionate mai sus.  

Pentru acei Serpi care doresc sa investeasca intr-o afacere 
noua, mare grija la falsii sustinatori! Cereti ajutorul expertilor 
si analizati cu cea mai mare grija posibilitatile care vi se 
dezvaluie. Daca nu aveti grija, exista riscul pierderii 
investitiilor realizate.  



S A N ATATAT E A  
Sanatatea fizica a nativului Sarpe tinde sa fie puternica in 

acest an, fiind sustinuta de stele favorabile care ofera 
rezistenta organica sporita fata de anii precedenti. Singurul 
capitol la care Sarpele ar fi recomandat sa aiba grija este 
imunitatea care, daca va fi intarita, grijile vor fi eliminate. 

Daca fizicul nu pare sa fie problematic pentru Sarpe, iata 
ca latura mentala se incadreaza intr-o cu totul alta schema 
evolutiva. Datorita stresului excesiv si a gandurilor de multe 
ori irationale si presarate cu temeri diverse, Serpii care nu au 
grija de ei pot sa fie sabotati de propria lor cognitie si pot 
asfel sa se deprime sau sa sufere de anxietate sau chiar de 
atacuri de panica. Tocmai de aceea va recomandam 
practicarea exercitiilor de relaxare, vacantele frumoase si 
obligatoriu stimularea starii de bine prin cultivarea de 
hobbyuri si pasiuni constructive si relaxante. 

Apropo de vacante, poate ca ar fi recomandat ca Serpii sa 
evite vacantele in strainatate si sa se limiteze pe cat se poate 
la calatoriile interne. 

V I ATA  S O C I A L A  
Cuvintele de ordine pentru nativul Sarpe din punctul de 

vedere al vietii sociale sunt: prieteni, prieteni, prieteni! Cercul 
de prieteni este foarte posibil sa se mareasca, odata cu o 
charisma amplificata a nativului.  Atata timp cat nu va 
imprieteniti cu colegi de la locul de munca, veti avea numai 
de castigat! 



M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: renuntati la orgolii si acceptati ca lumea poate sa 

greseasca. Iertarea este baza eliminarii conflictelor. 
APRILIE: o luna excelenta din punct de vedere financiar, 

atata timp cat va feriti de colegii rauvoitori, de barfe si de 
tradari. 

MAI: o luna foarte activa si agitata; poate aduce certuri, 
insa ele se pot anihila prin relaxare. Focalizati-va pe cariera! 

IUNIE: grija mare la aspecte legale, mai ales conectate cu 
trecutul personal. In rest, o luna exceptionala! 

IULIE: in aceasta luna evitati orice fel de cheltuieli majore 
sau inutile. 

AUGUST: cea mai buna luna din acest an pana acum 
pentru nativul Sarpe. 

SEPTEMBRIE: cultivati-va atentia si capacitatea de 
observatie si fiti atenti la anturaj si mai ales la colegi. 

OCTOMBRIE: decizii, decizii, decizii… aceasta este 
energia lunii Octombrie pentru nativul Sarpe. Aveti grija cum 
conduceti pentru a evita accidentele nedorite. 

NOIEMBRIE: o luna relaxata, plina de binecuvantari si de 
surprize placute. 

DECEMBRIE: norocul anului care urmeaza deja incepe sa 
se faca simtit. Este o luna ideala pentru practica spirituala 
intensiva. 



7. 
C A L U L  I N  2 0 2 1  

 
R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Poate ca din plictiseala sau poate pentru ca nu s-a implicat 
suficient in a-si face o relatie construita pe actiune si umor, 
nativul Cal poate sa fie supus ispitelor amoroase repetate in 
anul 2021. Pentru cei care sunt singuri, acest lucru nu este o 
problema, ci chiar o oportunitate, insa pentru cei aflati intr-o 
relatie de ceva vreme, ispita se poate transforma in cauza 
unei despartiri. Aveti grija si analizati cu foarte mare atentie 
ce va doriti de fapt. 

Aveti grija la bolile transmisibile sexual si la sarcinile 
nedorite, mai ales ca avortul este total contraindicat in acest 
an pentru nativul Cal (dincolo de implicatiile sale spirituale 
deosebite). Folositi intotdeauna protectie si nu va aventurati 
in relatii de o noapte fara sa stiti inainte in ce va bagati… 

Cuplurile Cal - Cal este bine sa evite nasterile anul acesta. 

C A R I E R A  
Din punctul de vedere al carierei, norocul nativului Cal se 

imparte in doua mari directii: pentru cei care lucreaza in 
domenii in care relatia cu alti oameni este una directa, 



verbala si pentru cei care sunt speakeri sau au de comunicat 
foarte multe lururi, anul 2021 vine si ii intampina cu posibilitati 
foarte mari de evolutie si de promovare. Pentru cei care 
lucreaza insa in birouri sau care nu au un contact social direct 
cu clientii, anul 2021 isi continua trendul de pana acum, fara 
sa apara situatii speciale. 

Caii care lucreaza pe cont propriu au oportunitatea in 
acest an sa se extinda si chiar sa isi gaseasca parteneri si 
colaboratori noi, alaturi de care sa reuseasca sa evolueze 
mult mai rapid in cariera. 

Nu este un an potrivit pentru schimbarea jobului sau 
pentru cautarea unei schimbari ocupationale majore. 

F I N A N T E L E  
2021 nu este cel mai stralucit an din punct de vedere 

financiar pentru nativul Cal. De aceea nu recomandam 
investitiile majore, nu recomandam imprumuturile catre altii si 
nu recomandam cheltuielile inutile. Poate ca nativul ar trebui 
sa profite de energia stagnanata a acestui capitol pentru a-si 
planifica situatia financiara viitoare si pentru a incepe sa faca 
economii. Credeti-ma ca ii vor fi deosebit de utile spre 
sfarsitul anului si in anul care urmeaza. 

S A N ATATAT E A  
Daca pana acum predictiile pentru Cal nu au fost poate 

cele mai fericite, iata ca macar la capitolul despre sanatate 
lucrurile tind sa fie mult mai bune. Cu exceptia nativilor care 



au o Varsta foarte inaintata, vor fi rare cazurile in care Caii sa 
manifeste vreo problema foarte serioasa de sanatate. Pentru. 
cei varstnici exista riscul de cronicizare al unor afectiuni, iar 
cei tineri pot fi supusi micilor suferinte aduse de raceli, gripe 
si alte Infectii respiratorii. 

Este un an foarte bun pentru schimbari mici, dar 
semnificative ale stilului de viata. Aceste schimbari benefice 
pot avea un impact deosebit pentru viitor. 

V I ATA  S O C I A L A  
Nativii Cai pot sa devina deosebit de plictisiti si sa caute 

distractie in locurile cele mai nepotrivite in acest an. Tocmai 
de aceea recomandam ca focusul principal sa fie natura si 
petrecerea timpului liber in moduri cat mai creative alaturi de 
prieteni si cunoscuti. 

Evitati noile prietenii dramatice sau foiletonice care pot 
aparea in acest an si evitati de asemenea petrecerea 
excesiva a timpului liber pe retelele de socializare. Sa nu 
uitam ca 2021 este un an in care nativul Cal poate sa aduca 
schimbari deosebite in viata lui, dar care pot fi blocate de 
lene si de activitati neproductive.  

M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: veti avea sansa sa ii ajutati pe ceilalti si astfel sa 

va conectati mai bine cu cei apropiati 
APRILIE: orice fapta buna realizata in aceasta luna va avea 

consecinte karmice deosebit de benefice 



MAI: linistea dinaintea furtunii va da sansa sa va planificati 
restul anului cu mare atentie. 

IUNIE: profitati de odihna, de liniste, de o vacanta timpurie 
si incarcati-va bateriile pentru restul anului. 

IULIE: o luna destul de furtunoasa in care este imperativ 
sa evitati pe cat se poate conflictele, certurile si mai ales 
tendintele de razbunare. 

AUGUST: o binemeritata relaxare dupa o luna Iulie 
furtunoasa. 

SEPTEMBRIE: desi este foarte posibil sa castigati bani 
suplimentari in aceasta luna, evitati cheltuielile excesive sau 
inutile. Economisiti bani. 

OCTOMBRIE: evitati schimbarile majore de orice fel. 
NOIEMBRIE: evitati orice forma de cheltuieli inutile, jocuri 

de noroc sau schimbarea locului de munca in aceasta luna.  
DECEMBRIE: ganditi mereu inainte de a vorbi si mai ales 

inainte de a actiona. 



8. 
C A P R A  ( O A I A )  I N  2 0 2 1  

 
R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Nativii Capra care sunt implicati in relatii stabile se pot 
surprinde in acest an avand tendinta de a-si ignora partenerul 
si de a nu acorda timpul necesar dezvoltarii si armonizarii 
relatiei. Este bine sa intelegeti ca acest lucru nu se datoreaza 
nicidecum unei “lipse de iubire”, ci unor preocupari separate 
ale nativului care se va orienta mult mai mult catre propria 
persoana. Ca sa evitati totusi nepalcerile si certurile 
relationale, este recomandat sa va organizati timpul de asa 
maniera incat sa aveti vreme si pentru persoana pe care o 
iubiti. Incercati activitati noi, creative si umoristice si 
picantizati-va viata amoroasa asa cum stiti mai bine. Altfel 
exista riscul sa pierdeti ceva care are un potential foarte 
bun… 

Cei care sunt singuri si isi cauta iubirea ideala pot mai bine 
sa isi dedice energia dezvoltarii personale, dezvoltarii 
spirituale si invatarii de abilitati noi, mai ales avand in vedere 
ca stelele care traverseaza sectorul zodiacal al Caprei nu sunt 
cele mai favorabile pentru relatii noi. Daca din punct de 
vedere sexual nativul nu va intampina probleme in a-si gasi 
parteneri, din punct de vedere mai profund, sansele sunt 
destul de reduse (dar nimic nu este imposibil). 



C A R I E R A  
Cu exceptia Caprelor care au un sef sau un coleg / 

partener nascut in zodia Calului, majoritatea vor avea multa 
munca pe cap… Vor avea ce sa lucreze, dar nu si timpul 
suficient pentru a-si completa sarcinile zilnice necesare. 
Tocmai de aceea recomandam un bun management al 
timpului si o mai buna implicare in activitatile de servici. Daca 
insa aveti norocul de a lucra alaturi de un Cal, acesta va ajuta 
mult, prin Combinatia zodiacala directa si foarte puternica in 
acest an, si va facilita realizarea impecabila a sarcinilor de la 
locul de munca.  

Exista posibilitatea de promovare si de crestere salariala, 
mai ales in a doua parte a anului. 

  

F I N A N T E L E  
Oricat de mult ati simti nevoia sa va imprumutati de bani, 

va recomand cu caldura sa nu o faceti in acest an! Este 
adevarat ca norocul financiar nu este tocmai de partea 
nativilor Capra in 2021, dar acest lucru nu inseamna ca 
problemele care pot aparea sunt insurmontabile. Ba din 
contra, prin munca si Dedicatie, nativul poate sa depaseasca 
orice problema ii apare in cale. Conditia este simpla: fara 
imprumuturi, fara jocuri de noroc si fara cheltuieli inutile! 

La fel de recomandat este sa nu imprumutati bani altor 
persoane, mai ales pentru ca exista riscul sa nu ii mai puteti 
recupera. 



S A N ATATAT E A  
“Steaua celor trei fantome” este cea care poate pune bete 

in roate la capitolul sanatate pentru nativii Capra. Aceasta 
stea poate sa genereze dureri de cap, migrene, indigestii, 
colite, diaree, insomnie, anxietate si oboseala excesiva. 
Aceste simptome neplacute au un risc foarte mic de a se 
croniciza, exceptie facand nativii cu varste inaintate care, mai 
ales in contextul pandemic actual, este bine sa consulte 
medicul daca constata ca apar mai mult de trei din 
simptomele enumerate mai sus. 

V I ATA  S O C I A L A  
Mare atentie la nervi! 
Mare atentie la ce vorbiti! 
Mare atentie puterii pe care o acordati cuvintelor! 
Nativul Capra poate avea de suferit din punctul de vedere 

al vietii sociale prin pierderea prietenilor si a colaboratorilor 
care pot sa se simta raniti de cuvintele dure pe. Care le 
primesc. Autocontrolul este cheia salvatoare a vietii sociale a 
Caprei in acest an!  

M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: economisiti si evitati cheltuielile inutile de orice 

fel. Nu este cea mai norocoasa luna din punct de vedere 
financiar. 



APRILIE: mare grija la optiunile si la alegerile din aceasta 
luna. Ceea ce alegeti acum poate fi baza pentru desfasurarea 
restului anului. 

MAI: cea mai ne-norocoasa luna a anului. Pentru a evita 
problemele, evitati certurile. 

IUNIE: gelozia si invidia altora va pot afecta emotional, asa 
ca cultivati autocontrolul la fiecare pas. 

IULIE: prima luna cu adevarat norocoasa pentru nativul 
Capra din acest an. Profitati! 

AUGUST: norocul este crescator; recomandam relaxarea. 
SEPTEMBRIE: mai multe stele negative traverseaza 

sectorul zodiacal al Caprei in aceasta luna, asa ca nu luati 
decizii importante si nu investiti in nimic pe termen lung. 

OCTOMBRIE: cea mai norocoasa luna din acest an. 
NOIEMBRIE: este posibil ca persoane apropiate sa va 

tradeze intr-un fel sau altul; amintiti-va mereu de puterea 
cathartica a iertarii si treceti mai departe. 

DECEMBRIE: instabilitatea finaciara poate sa devina 
evidenta in aceasta luna insa, daca ati ascultat sfaturile de 
mai sus, va puteti baza acum pe economiile pe care le-ati 
facut de-a lungul anului pana in aceasta luna. Evitati 
investitiile majore si calatoriile lungi. 



9. 
M A I M U TA  I N  2 0 2 1  

 
R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Un an exceptional de bun cu privire la potentialul si la 
oportunitatile amoroase ale Maimutei! Fie ca este singur, fie 
ca este intr-o relatie, nativul Maimuta este binecuvantat in 
2021 cu toate Ingredientele necesare pentru a-si transforma 
acest capitol al vietii in sursa de fericire si de implinire. 

Este un an excelent pentru mariaj, pentru intemeierea unei 
familii si pentru initierea unei relatii serioase (pentru acele 
Maimute care inca sunt singure).  

C A R I E R A  
Oportunitatile de crestere si de dezvoltare in cariera apar 

pentru toti nativii care sunt dispusi sa investeasca timp si 
energie in munca si pentru toti cei care manifesta 
preocuparea activa pentru dezvoltarea lor financiara si in 
cariera. Cu cat va munci mai mult, cu atat nativul Maimuta isi 
va genera oportunitati si mai surprinzatoare pentru 
dezvoltare.  

Maimuta care doreste sa inceapa o afacere noua este 
sprijinita in forta de energia anului, singura piedica posibila 



fiind temperamentul usor coleric pe care il poate manifesta in 
situatii de criza. Este bine sa va amintiti ca Universul 
functioneaza si pe baza legii ritmului, iar situatiile stresante si 
chiar crizele pot fi parti naturale ale existentei. Asa ca va 
recomandam sa le gestionati pasnic, asertiv si pacifist, 
generand astfel succesul deplin. 

F I N A N T E L E  
Un an deosebit de favorabil din punct de vedere financiar 

pentru nativul Maimuta. Puteti sa cheltuiti inclusiv pe micile 
mofturi sau pasiuni personale, fara sa va fie teama ca veti 
ramane fara bani. De-a lungul anului vor aparea o serie de 
oportunitati de a va suplini Finantele, iar daca veti profita de 
toate acestea, atunci cu siguranta ca veti avea un an fructuos 
si veti pune chiar bazele pentru sustinerea necesara din anul 
viitor, cand ciocnirea cu Tigrul va putea destabiliza usor 
Finantele. De aceea, oricat ati castiga acum, economiile nu 
sunt de ignorat. 

S A N ATATAT E A  
“Bau-bau” pentru anul 2021 este metabolismul! Diversele 

stele care traverseaza sectorul dumneavoastra zodiacal 
Creeaza premizele pentru diverse posibile disfunctii 
metabolice care pot duce la ingrasare, probleme cu grasimile 
corporale sau somnolenta excesiva. Un regim de viata activ, 
stretching-ul, gimnastica si un orar de somn sanatos pot sa fie 
solutia cea mai buna pentru a evita Suferintele acestui an. 



Amintiti-va de asemenea de puterea extraordinara de 
vindecare a relaxarii si invatati cateva exercitii care va pot 
ajuta zilnic. 

Din punct de vedere al mentalului, exista posibilitatea ca 
anxietatea sa isi faca simtita prezenta, insa aceleasi exercitii 
de relaxare pe care le folositi pentru imbunatatirea starii de 
sanatate fizica va pot asista si aici. 

M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: petrecerea timpului in moduri relaxate alaturi de 

cei dragi este solutia si cheia fericirii in aceasta luna. 
APRILIE: recomandam sa va gasiti fie o pasiune noua, fie 

sa va dedicati timpul studiului si dezvoltarii personale. 
MAI: problemele de la locul de munca se pot rezolva usor 

prin comunicare nonviolenta 
IUNIE: evitati deciziile pripite, investitiile mari si certurile. 
IULIE: provocarile aduse starii de sanatate pot fi depasite 

printr-o atitudine proactiva si prin relaxare. 
AUGUST: atentie la persoanele din trecut care isi pot face 

aparitia in viata dumneavoastra. 
SEPTEMBRIE: orgoliul usor cam prea mare poate fi sursa 

conflictelor din aceasta luna. De aceea va recomandam sa 
aveti grija cu cine intrati in conflict. 

OCTOMBRIE: invatati sa evitati intruziunea in problemele 
altora (i.e.: nu va bagati acolo unde nu va fierbe oala) 

NOIEMBRIE: castiguri financiare foarte posibile. 
DECEMBRIE: o luna propice pentru investitii si planificare 

financiara (mai ales ca urmeaza anul Tigrului!!!) 



10. 
C O C O S U L  I N  2 0 2 1  

 
R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Nativii Cocosi sunt foarte norocosi in iubire in acest an… 
DACA sunt deja implicati intr-o relatie! In acest caz vor avea 
oportunitatea sa se dezvolte si sa creasca alaturi de 
partenerul lor si, cu exceptia a doua luni dinspre sfarsitul 
anului, pot chiar sa evite orice fel de conflicte sau scandaluri 
relationale. 

Cocosii care sunt singuri insa, nu sunt binecuvantati cu 
acelasi nivel de noroc ca si cei aflati intr-o relatie. Daca esti 
Cocos si esti singur, poate ca este momentul sa te focalizezi 
pe latura jucausa a relatiilor, pe latura experimentala si sa 
profiti de steaua Peach Blossom Yin care iti poate aduce o 
serie de intamplari interesante, dar care nu se finalizeaza intr-
o relatie pe termen lung. 

Oricum ar fi, Cocosul cu siguranta ca isi va gasi prioritati 
speciale in plan financiar, asa ca planul emotional nu va 
reprezenta neaparat ceva de care sa isi faca griji. 

Nu este cel mai potrivit an pentru mariaj sau pentru a da 
nastere la copii (evident, vor exista si exceptii, iar lucrurile se 
pot personaliza in functie de harta natala a fiecarui nativ in 
parte). 



C A R I E R A  
Dupa o buna perioada de lene sau de lipsa de energie, 

iata ca a venit vremea ca cocosul sa manifeste o 
productivitate crescuta la locul de munca. Stele energice, 
Yang, ii dau acestuia pulsul de care are nevoie pentru a se 
proiecta intr-un viitor stralucit si pentru a avea succes la locul 
de munca. Dar pentru aceasta, nativul va trebui sa se scuture 
de orice amanare si sa munceasca cat cuprinde! Succesul 
este la distanta pe care nativul doreste sa o stabileasca prin 
propria sa implicare in ceea ce face. 

F I N A N T E L E  
Un an deosebit pentru Finantele Cocosului, 2021 aduce 

oportunitati nebanuite, atat de crestere financiara, cat mai 
ales de economisire. Acest lucru se intampla cu conditia ca 
nativul Cocos sa isi tempereze impulsurile excesive de a 
cheltui compulsiv si de a reusi sa economiseasca bani pentru 
ceea ce conteaza cu adevarat. 

Nativii care sunt angajati au toate sansele sa primeasca 
sporuri salariale si promovari, iar cei care lucreaza pe cont 
propriu vor avea posibilitatea sa genereze profit suplimentar 
fara eforturi foarte mari. Dar si aici se aplica regula pe care 
am mentionat-o mai devreme: cu cat Cocosul alege sa 
munceasca mai mult, cu atat reuseste sa castige mai multi 
bani! Un an exceptional! 



S A N ATATAT E A  
Sanatatea nativului Cocos tinde sa fie stabila in acest an, 

fara sa existe probleme majore sau acute; problema intervine 
la Cocosii care deja sufera de probleme cronice - la acestia 
este recomandat consultul medical de specialitate pentru a 
evita orice fel de complicatie  sau de agravare a situatiei. 

Pentru anul 2021 exista un risc de accidente mici care 
vizeaza in special mainile, palmele, unghiile si articulatiile. 
Oboseala musculara, durerile musculare, contracturile si 
fasciitele pot face parte din “meniul” patologic al Cocosului 
care nu are un program fizic stabil. Recomandam sportul cu 
cea mai mare caldura! 

V I ATA  S O C I A L A  
Poate ca acesta este cel mai important an din ultimii 12 

pentru ca nativul Cocos sa isi poata rezolva anumite 
probleme emotionale si anxietati existentiale care isi au 
originea in traumele trecutului sau. Tocmai de aceea 
recomandam o relatie stransa cu acei cativa prieteni foarte 
apropiati fata de care nativul poate sa se deschida si carora 
le poate destainui ceea ce simte. Cocosul nu trebuie sa 
desconsidere ajutorul adus de prietenii apropiati, iar in acest 
an ei sunt mult mai importanti decat cercurile largi sau 
generale ale retelelor sociale. Nu este exclusa nici vizita la un 
bun psiholog care va poate nu doar asculta, dar si ghida 
inspre manifestare celor mai pozitive emotii. Un an de 
catharsis emotional pentru orice nativ Cocos care doreste sa 



isi ventileze emotiile si sa devina cea mai buna versiune a sa 
de pana acum. 

M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: o luna in care aveti oportunitatea sa ii ajutati pe 

altii, mai ales pe cei care la randul lor v-au ajutat in trecut. 
APRILIE: mari bucurii in planul familiei vor elimina 

anxietatea si temerile nefondate 
MAI: lasati mai moale agresivitatea verbala si cultivati pe 

cat se poate calmul si intelegerea. O sa merite. 
IUNIE: mici probleme relationale, mici reprosuri si mici 

drame de familie; nimic peste care un Cocos sfatos nu poate 
sa treaca comunicand corect si coerent. 

IULIE: o luna extraordinara din punct de vedere financiar. 
AUGUST: una dintre cele mai benefice luni ale anului 
SEPTEMBRIE: desi finantele sunt in crestere, aveti grija la 

posibile mici accidente si raniri. 
OCTOMBRIE: bucurati-va de viata, dar nu uitati sa va 

planificati viitorul astfel incat sa capitalizati toate resursele pe 
care le aveti la dispozitie, in special resursa umana oferita de 
prieteni si de oameni dragi. 

NOIEMBRIE: norocul este crescator; Cocosul reuseste sa 
depaseasca traume emotionale ale trecutului. 

DECEMBRIE: pregatiti-va astfel incat sa faceti ca anul care 
urmeaza sa fie si mai bun decat acesta; norocul este de 
partea nativului. 



11. 
C A I N E L E  I N  2 0 2 1  

 
R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Dorinta de iubire a nativului Caine este foarte mare in 
acest an si cauta cat se poate de mult sa isi gaseasca 
jumatatea. Ei bine, chiar daca nu vor reusi din prima 
incercare, ei vor putea sa gaseasca oameni de calitate, poate 
chiar prieteni noi cu care sa evolueze alaturi pe drumul vietii. 
Mai mult decat atat, nativii Caine care sunt proaspat 
despartiti, se pot reimpaca cu fostii lor parteneri, dar mare 
grija: adaptarea reciproca este bine sa fie prezenta astfel 
incat succesul sa fie garantat! 

Cainii care sunt deja implicati intr-o relatie pot observa o 
raceala din partea partenerilor lor. Pentru a evita acest lucru 
neplacut , este bine ca ei sa invete noi tipare de comunicare, 
mai bune, mai eficiente si mai functionale. In unele cazuri 
insa, este posibil ca nativul nostru sa fie orbit de alte aspecte 
ale vietii incat sa nu observe cum partenerul sau se 
indeparteaza si poate chiar sa fie supus ispitelor exterioare. 
Asa incat, daca relatia existenta reprezinta o prioritate, atunci 
atentie la neatentie! Invatati moduri creative si asertive de a 
comunica! 



C A R I E R A  
Dupa un an nu tocmai pozitiv in ale carierei si ale 

finantelor, iata ca a venit si vremea Cainelui sa se bucure de 
succes. Da, este nevoie de munca pentru a reface ceea ce a 
stagnat in anii trecuti, insa potentialul de crestere al anului 
este foarte mare, atat pentru cei care sunt angajati, dar mai 
ales pentru cei care au propriile lor afaceri! 

Nu este exclusa nici posibilitatea unui loc de munca in 
strainatate. 

F I N A N T E L E  
2021 este un an ideal pentru investitii si pentru largirea 

domeniilor de activitate ale nativului Caine. De cand astepta 
el o astfel de predictie… Ei bine, iata ca este momentul 
castigurilor, al investitiilor reusite si al succesului financiar 
deplin! Profitati de prezenta conjuncturilor astrale favorabile 
si a stelelor financiare active si faceti in asa fel incat deja sa 
puneti bazele cresterii si dezvoltarii dumneavoastra si pentru 
anul care urmeaza. 

S A N ATATAT E A  
Din punctul de vedere al sanatatii, nativul Caine prefera 

mai mult sa se ingrijoreze decat sa se focalizeze pe probleme 
care, intre noi fie vorba, cel putin pe planul sanatatii fizice, nu 
vor fi semnificative. 



Slabiciunea sistemului digestiv poate intr-adevar sa puna 
bete in roate uneori, insa un mod de viata sanatos, o 
alimentatie corecta si o vitaminizare corespunzatoare pot 
elimina aceste probleme trecatoare. 

Daca fizicul este bine pus la punct, asa cum spuneam si 
mai sus, nativul ar fi bine sa se preocupe mai mult de partea 
mentala, de gandurile catastrofice si de micile irationalitati ale 
gandirii pentru a evita somatizarile inutile. In rest, nimic care 
sa ridice multe semne de intrebare (exceptie o fac nativii cu 
varste inaintate sau cei care deja sufera de boli cronice 
organice; pentru acestia, managementul bolii va fi realizat 
usor si fara probleme). 

V I ATA  S O C I A L A  
Anul acesta Cainelui ii revine spiritul social care a fost 

destul amutit in anul 2020. Astfel, acesta reincepe un 
program de reintegrare in viata sociala activa, prefera sa 
cunoasca oameni noi si lasa la o parte ranile trecutului, 
realizand ca adevarata cheie a succesului sta in a-si duce 
traiul “aici si acum”, putand astfel sa creeze clipa perfecta si 
momentul optim.  

Sansele dezvoltarii sociale si a cunoasterii de grupuri noi, 
de oameni influenti si importanti sunt foarte mari, Cainele 
avand anul acesta oportunitatea sa se integreze in medii 
diverse, diferite de cele care ii erau familiare pana acum, si 
din care va avea nu doar de invatat, dar si de profitat. Cainele 
va imbina cu succes in acest an cunostintele din lumea 
sociala cu sansele si posibilitatile din lumea afacerilor. 



M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: o luna “erotica” si in care relatiile sunt prioritare. 
APRILIE: evitati schimbarile majore si investitiile in aceasta 

luna; evitati certurile si neintelegerile. 
MAI: norocul incepe sa isi faca simtita prezenta in toate 

capitolele vietii. 
IUNIE: viata sociala este deosebit de importanta in 

aceasta luna. 
IULIE: focalizati-va pe viata sociala, iar pentru nativii tineri, 

chiar pe Combinatia dintre distractie si munca. 
AUGUST: o luna in care dedicatia la locul de munca este 

mai importanta decat viata sociala; apar oportunitati noi 
legate de propria afacere. 

SEPTEMBRIE: odihna si relaxarea sunt necesare in 
aceasta perioada; recomandam calatoriile in scop recreativ. 

OCTOMBRIE: iubirea este laitmotivul acestei luni. 
NOIEMBRIE: faptele bune si orientarea catre spiritualitatea 

personala si dezvoltarea personala sunt fundamentale pentru 
nativul Caine in aceasta luna. 

DECEMBRIE: viata sociala renaste si se manifesta o 
dorinta crescatoare de a calatori sau chiar de a se relocaliza; 
analizati optiunile posibile in acest scop pentru anul care 
urmeaza. 



12. 
P O R C U L  ( M I S T R E T U L )  I N  2 0 2 1  

 
R E L AT I I  S I  I U B I R E  

Mistretul este cat se poate de pragmatic cu privire la relatii 
in acest an; incearca sa evite cu orice chip dramele, mai ales 
ca pur si simplu nu are chef de ele. Tocmai de aceea, Mistretii 
care sunt singuri, nici macar nu cauta cu toata fiinta lor un 
partener amoros de durata. Evident ca acest lucru nu ii 
“fereste” de mici relatii pasagere sau de flirt cu care se vor 
juca destul de mult, in special in lunile de vara ale acestui an. 

Nativii care sunt deja intr-o relatie vor trebui sa invete cum 
sa echilibrezee capitolul amoros cu celelalte sectoare ale 
vietii, in special cu cel al carierei. Altfel, mai ales in lumina 
nerabdarii lor comunicationale din acest an, pot intampina 
mici drame relationale care vor fi depasite usor. Mistretul are 
nevoie de spatiul sau personal, de libertate si de 
independenta si nu va avea nicio remuscare din a-si anunta 
partenerul de nevoile sale. 

C A R I E R A  
Dupa un an de suisuri si coborasuri, este timpul pentru 

schimbare! Acesta este motto-ul nativului Mistret. 



Proiectele la care viseaza Mistretul pentru acest an sunt 
marete si pot fi aduse la indeplinire prin munca sustinuta si 
prin sprijinul pe care acesta il are, in special de la familie.  

Este foarte important ca nativul sa isi cunoasca bine 
prioritatile, sa elimine amanarile, “lalaielile” si lenea si sa se 
focalizeze pe scop. Doar astfel poate ajunge sa isi 
indeplineasca visul de succes al propriei sale afaceri. 

Daca este angajat, Mistretul se va pozitiona intr-o cariera 
care ii va aduce crestere si dezvoltare, fara sa fie insa lipsit de 
micile scandaluri cu colegii la locul de munca. 

F I N A N T E L E  
Anul acesta este unul in care nativul Mistret invata sa isi 

controleze puterea financiara si viitorul sau financiar. Poate ca 
nu este cea mai buna perioada pentru investitii majore si 
poate ca Mistretul trebuie sa invete sa se descurce cu 
resursele pe care le are, insa acest lucru nu il va tine in loc 
din a aplica strategiile cele mai bune pentru a economisi si 
pentru a reusi sa puna bazele unui viitor de succes.  

A doua parte a anului aduce mult mai multe sanse si 
beneficii financiare. Atentie insa la colaboratorii care va pot 
lua banii pe servicii incomplete sau care nu merita in totalitate 
ceea ce vi se cere. 

Mistretul trebuie sa invete sa ia propriile sale decizii 
financiare in acest an si este recomandat sa nu se bazeze pe 
sfaturile celor din jur, in cazul in care acestea sunt 
contradictorii cu intuitia nativului; intuitia sa financiara este 
imbatabila in acest an, in special incepand cu luna Mai. 

Sanse foarte mari pentru nativii care lucreaza in media, 
presa, publicitate si organizare de evenimente. 



  

S A N ATATAT E A  
Sanatatea Mistretului in acest an este. In general buna, 

acesta fiind afectat insa de o stea minora a accidentelor; de 
aceea recomandam grija, in special la picioare. 

In rest, sanatatea nativului este buna, prioritara fiind la 
acest capitol, propria iubire de sine care se manifesta mai 
mult sau mai putin prin inceperea unui regim de viata sanatos 
si a unui program de somn productiv. 

Este un an foarte bun pentru inceperea unei diete de 
succes sau/si a unui program de sport eficient. 

  

V I ATA  S O C I A L A  
Incapatanarea excesiva pe care Mistretul o manifesta in 

acest an poate sa induca mici probleme in socializare. Vorba 
englezului - “my way or the Highway” - va fi postura de 
comunicare preferata a nativului in 2021. Acest lucru este 
evident in detrimentul dezvoltarii acestuia si de aceea 
recomandam autocontrolul si invatarea unor strategii de 
comunicare mult mai eficiente. 

Se recomanda ca Mistretul sa invete cum sa foloseasca 
mediul social in favoarea sa si sa isi schimbe optica cu privire 
la socializare, astfel incat sa reuseasca sa profite inclusiv in 
cariera de pe urma oportunitatilor pe care le ofera 



socializarea activa. Lasati teama la o parte si, cu curaj, 
profitati de prieteni, comunicare si socializare. 

M I C I  S FAT U R I  L U N A R E  
MARTIE: o luna deosebita din punct de vedere al carierei. 
APRILIE: nativul este deosebit de sensibil la energii 

negative in aceasta perioada. Evitati spitalele, cimitirele si 
locurile de Vibratie joasa. Steaua Funeral Door este activa in 
aceasta luna in sectorul dumneavoastra zodiacal. 

MAI: familia este cea mai importanta in aceasta luna. 
IUNIE: evitati schimbarile majore in aceasta luna si profitati 

de odihna, relaxare si somn de calitate. 
IULIE: tradarea din partea cuiva apropiat poate genera 

tristete, insa mai bine sa aflam din timp cand cineva nu este 
alaturi de noi decat sa suferim in viitor. 

AUGUST: chiar daca poate nu aveti dispozitia necesara, 
este recomandat sa calatoriti in aceasta luna. Reincarcati-va 
bateriile. 

SEPTEMBRIE: o luna deosebita pentru planificarea 
carierei. 

OCTOMBRIE: economisiti bani si aveti grija in ce investiti. 
NOIEMBRIE: una dintre cele mai benefice luni ale anului. 

Aveti oportunitatea sa va bucurati de surprize placute. 
DECEMBRIE: evitati conflictele si folositi aceasta luna 

pentru a va planifica in mod relaxat afacerile pentru anul care 
urmeaza; pentru unii Mistreti, 2022 va reprezenta o 
schimbare benefica masiva! 



2021 

FIECARE AN 
ESTE O SANSA 
SA NE IUBIM 
TOT MAI MULT! 
I U B E S T E-T E !  
C U N O A S T E-T E !  
A C C E P TA-T E !  
Z A M B E S T E !  
I N V E S T E S T E  I N  T I N E !  



I N  S P E R A N TA  C A  A C E S T E  S C U R T E  P R E D I C T I I  VA  V O R  G H I D A  C AT R E  
C E L E  M A I  B U N E  D E C I Z I I ,  VA  D O R E S C  U N  A N  A L  B I V O L U L U I  D E  M E TA L  

B I N E C U VA N TAT !  

Fie ca anul 2021 sa va aduca tuturor 
PROSPERITATE, SANATATE, 

IUBIRE, IMPLINIRI si SUCCES in tot 
ceea ce veti intreprinde!

Fie ca anul BIVOLULUI DE METAL sa 
va binecuvanteze cu oportunitati pozitive 

nebanuite, iar surprizele placute sa va 
intampine mereu, la fiecare pas, si sa 

genereze pe fetele voastre zambete, si in 
viata voastra - satisfactie deplina!
Fie ca Lumina cunoasterii sa va fie 

calauza in acest an si deciziile voastre sa 
fie intotdeauna cele mai oportune!

Fie ca anul 2021 sa fie pentru toti si, din 
toate punctele de vedere,

MULT MAI BUN DECAT 2020!
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