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Прогноза за Април’2014 г. 

 
Име:............................. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Месецът ще бъде много активен, наситен с общуване от всякакъв тип. 
Взаимоотношенията с околните са на преден план. Очаквайте внезапни възможности и 
обрати. Не е изключена поява на проблеми в семейните и партньорски отношения, да 
влезете в спорове и конфликти, да търсите компромисни решения. Месецът предполага 
активация на слабите места, които съществуват във взаимодействието Ви с хората. 
Създават се още условия за решаване на правни и съдебни въпроси. Ако имате такива, то 
те търпят някакво развитие през месеца.  
 

Ще направите някакво важно пътуване, или контакт с човек отдалеч, или който се 
връща от пътуване; или ще получите възможност да направите важна стъпка по въпроси, 
засягащи квалификация и образование, получаване на някакво знание. Акцент средата на 
месец април – 15-17.  
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Социалните позиции и социална „видимост” са особено добри, но това може да Ви 
донесе и напрежение, именно защото сте добре „видима” във всичко, което правите. 

Ако сте преподавател, писател или се занимавате с подобен тип дейност, месецът е 
много ползотворен. 
 
 
Здраве 
 
Месецът предполага леко занижено самочувствие, което да Ви накара да станете по-
суетна и да внесете промени по външния си вид. Възможно е да имате повече умора и 
някакво безпокойство за здравето. Енергетиката на тялото е ниска и неразположенията са 
повече на нервна и психична основа. Ако сте на диета, бъдете внимателна, тъй като в нея 
има нещо неподходящо за Вас. По-добре да не започвате такава през месеца. Внимавайте 
също с приема на нови лекарства или хранителни добавки – особено ако правите някакъв 
тест или Ви сменят медикаменти. 
 
 
 
Финанси и ресурси 
 
Тази област Ви създава някакви страхове и грижи. Активно сте насочена към създаване на 
ефективна структура, намиране на стабилност в материалното си състояние, да изградите 
нещо. Месецът предполага да бъдете по-стриктна и да „стискате” повече. Финансовите 
планове и разчети изискват преработка. Появяват се неочаквани разходи. Ако имате 
нерешени финансови въпроси, някакви задължения, те се „връщат” през месеца и „чукат” 
по-настойчиво на вратата Ви. 
 
Ако някаква ситуация загатва за край или загуба на някакви източници на доходи, 
обърнете й специално внимание, тъй като ще се развие. Или сама ще решите да 
прекратите/преустроите дейност, от която идват част от доходите. Акцент около 15 април. 
 
 
 
Дом, семейство 
 
По отношение на дом, местоживеене и условия в бита, месецът е ползотворен във връзка с 
осъществяване на някакви планове. Възможни са нови проекти, засягащи тези въпроси. 
Взаимоотношенията у дома може да са напрегнати. Дните до 20 април са по-напрегнати. 
 
 
 
Любов, партньори 
 
Ако не сте семейна, месецът носи заряд за среща с бъдещ партньор, което може да дойде 
някак изненадващо и внезапно. 
Ако сте семейна, делата на партньора Ви оказват силно влияние върху плановете Ви – в 
неговия живот може да има неочаквана промяна. 
В партньорската сфера като цяло идва нещо неочаквано. Това може да засяга и 
професионални партньорства, не само лични. Акцент в дните след 25 април. 
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Работа, кариера 
 
В тази област имате поява на особено добри шансове. Някакви подобрения, които засягат 
социалната Ви позиция – нови пълномощия, отговорности. Идват контакти с важни за 
Вас хора, които Ви карат да се чувствате значима. Има условия да постигнете някакъв 
светски успех, благодарение на личен талант и лична креативност. Акцент във втората 
половина на месеца. 
Ако не работите активно, успехът идва покрай деца – за тях има някакво важно 
постижение или житейско събитие. 
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