
Avtorica: Irena Stopar

Poletni horoskop
2019
Kaj vas čaka v poletnem času? 

Se vam obeta ljubezen, nova služba,
nepozabne počitnice?

Uživajte v lepem poletju! 
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Poletni horoskop 2019 za vodnarja in ribi

Postanite najboljša verzija sebe

Vsebina



12. Vaši Ugodni Dnevi



 

V poletnem horoskopu boste našli opise dogajanja za vaše astrološko znamenje.

Kratek opis pomembnih zadev za vas

Ljubezen in partnerstvo

 Družinske zadeve

Denar in finančne zadeve

Priporočam vam, da si najprej preberete uvodni del, v katerem boste našli splošne

napotke.

Zatem pa si preberite celoten horoskop za svoje znamenje.

Uživajte v lepem poletju! 

Vaša  

Irena Stopar

 

Uvod v Poletni horoskop
2019
Poletni horoskop 2019 je splošni horoskop, zato velja za veliko ljudi po
vsem svetu. Namreč, pripadniki istih astroloških znamenj imate nekatere
skupne lastnosti in dogajanje. Te razkriva Poletni horoskop 2019.

https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/


Imate unikaten rojstni horoskop (astrološko rojstno karto), ki z vami iz leta v leto

zori. Nekatere svoje slabosti ste do danes že izpilili in ste postali pravi mojstri

spremembe. Prepoznali ste že nekajtere svoje talente.

V Poletnem horoskopu 2019 boste našli zapisano, kaj so za vaše astrološko

znamenje to poletje pripravili planeti na splošno.

Lahko se zgodi, da se boste znašli v težkih dilemah ali se boste odločali o zelo

pomembnih stvareh. Takrat splošni horoskop ne more ponuditi vseh rešitev in

odgovorov na vaša vprašanja.

V takšnem primeru je potrebno temeljito proučiti vaš rojstni horoskop in še nekaj

dodatnih horoskopov, ki dajejo informacije o tem, kaj vam je storiti. Pomagam vam

lahko na posvetu.

Ugodne in neugodne dneve za karkoli boste našli v   Osebnem dnevnem horoskopu,

ki ga pripravim na osnovi vaših rojstnih podatkov. Takšen horoskop, kot pove že
samo ime, velja le za vas oz. za osebo, ki ji ga boste podarili za določeno obdobje

(običajno leto dni). 

Splošni horoskop
Poletni horoskop 2019 je splošni horoskop. 

Kaj to pomeni za vas?

V splošnem horoskopu boste našli marsikaj zanimivega zase. Opisano je,
kar se dogjaja vašemu znamenju. Natančen dan, ko se nekaj zgodi prav
vam, boste našli v Osebnem dnevnem horoskopu, pripravljenem na
osnovi vaših rojstnih podatkov. 

https://www.astrolog.si/rojstni-horoskop-astrologinje-irene-stopar/
https://www.astrolog.si/rojstni-horoskop-astrologinje-irene-stopar/
https://www.astrolog.si/posvet-in-horoskop-pri-astrologinji-ireni-stopar/
https://www.astrolog.si/letni-horoskop-mesecni-horoskop-astrologinje-irene-stopar/


Letošnji julij bo precej naporen za skoraj vsa astrološka znamenja, saj se zgodita oba

poletna mrka, Merkur pa bo retrograden. 

V kolikor je mogoče, v juliju pojdite na dopust ali nekam, kjer vas skrbi ne bodo

dohajale. V najbolj napornih dneh poskrbite za dovolj počitka in sprostitve. 

Poudarjeno bo družinsko, partnersko in poslovno področje. V kolikor načrtujete

kakršne koli spremembe, pred njimi dobro premislite, kaj natančno želite doseči. 

Ne skačite na prvo žogo in se ne odločajte prehitro. Če vam bo težko, se raje

poglobite v vzrok in dobro premislite, preden reagirate. 

Zaradi retrogradnega Merkurja, bodo odločitve v juliju še težje. Kadar ne boste

povsem prepričani, poskušajte zadevo prestaviti na ugodnejši čas. Ugodno bo za

akcijske nakupe, inventuro, pospravljanje in zadeve, ki jih bi že morali urediti, pa jih

še niste uspeli.

Karkoli se vam bo dogajalo skozi poletne dni, vedite, da vam zvezde naložijo samo

toliko, kot lahko nosite. Zaradi senc, v stresnih obdobjih nikar ne spreglejte

priložnosti, ki se obetajo prav vsakemu od nas. Tudi vam!  

Poletni horoskop preberite na povezavi tukaj. 

Najpomembnejši vplivi
Ste rojeni v sredini in v drugi polovici vašega znamenja? 

Bodite pozorni! Občasno se lahko pojavi občutek nemoči, ko boste
potrebovali več počitka.

https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/


Poletni horoskop
2019 - napotki za

vsa astrološka
znamenja

Preden se zaženete v prebiranje, kaj Poletni
horoskop 2019 prinaša vam, si preberite

uvodni del poletnega horoskopa.

Zapisan je na spletni strani. 

Kliknite na gumb "Preberite več"!

Preberite več ...

https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/


Oven 21. 03. – 20. 04.

V poletnem času se boste največ ukvarjali z družinskimi zadevami. Če svoje družine

še niste ustvarili, potem se boste raje posvetili zabavi in iskanju nove ljubezni ali

ohranjanju dosedanje. Precej boste tudi zaposleni z vsakodnevnimi zadevami, zato

vam zagotovo ne bo dolgčas.  

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!  

 

Bik 21. 04. – 20. 05.

Rojeni v prvih dneh bika boste malce bolj vznemirjeni kot v preteklosti. Znajo se

pojaviti nepričakovane zadeve, ki bodo premaknile vaš ustaljen ritem. Če se

zmorete prilagajati in imate radi presenečenja, je lahko to prijeten čas. V

nasprotnem se boste morali tega naučiti.  

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!    

Poletni horoskop 2019 za
ovna in bika

https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/
https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/


Dvojčka 21. 05. – 20. 06.

V poletnem času boste praznovali svoj rojstni dan. Vse najboljše, če je še pred

vami! Obeta se vam prijetno in sproščeno poletje, ko se boste naužili svežega zraka,

spontanosti in žareli od ponosa, koliko zadev ste se do sedaj že naučili. Le proti

koncu poletja se boste morali nekoliko več ukvarjati z družino. 

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!    

 

Rak 21. 06. – 22. 07.

V poletnem času boste praznovali svoj rojstni dan. Vse najboljše! Za vas bo to

poletje zelo pomemben čas, ko se boste morali med drugim odločati, kako boste

nadaljevali svoje življenje. Družina in partnerstvo bosta zagotovo zelo pomembni

temi, s katero se boste morali in želeli ukvarjati.  

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!     

Poletni horoskop 2019 za
dvojčka in raka

https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/
https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/


Lev 23. 07. – 22. 08.

V poletnem času boste praznovali svoj rojstni dan. Vse najboljše! Obeta se vam zelo

lepo in plodno poletje. Na vseh možnih koncih in krajih vam bodo zadeve lepo tekle

in lahko boste zastavili takšne cilje, ki vas bodo vodili k sreči tudi v prihodnje. Le v

juliju se izognite skrivnostim, ki bi vam odnesle duševni mir kasneje. 

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!     

 

Devica 23. 08. – 22. 09.

Ob zaključku poletja boste praznovali svoj rojstni dan. Vse najboljše!  V poletnem

času boste spoznali kdo so vaši pravi prijatelji. Ne bodite presenečeni, če vas bodo

nekateri razočarali in zapustili, kajti ob vas bodo ostali ljudje, ki vas imajo radi in jim

resnično lahko zaupate karkoli. To so dragulji in z njimi je vredno negovati vezi še
dalje.  

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!      

Poletni horoskop 2019 za leva
in devico

https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/
https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/


Tehtnica 23. 09. – 23. 10.

Letošnje poletje bo od vas zahtevalo kar precej pozornosti na poslovno in karierno

področje. Saj ni nujno, da je karkoli narobe, ampak nekaj ste skoraj zagotovo

spregledali. Lahko gre za izjemne priložnosti, ki jih še ne izkoriščate ali za pasti, ki se

jim morate izogniti.   

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!      

 

Škorpijon 24. 10. – 22. 11.

Škorpijoni skozi vse leto veljate za največje srečneže zodiaka. Predvsem rojeni v

prvih dneh znamenja, se boste srečali z dilemo, ali ostati v obstoječem partnerstvu.

V juliju pa vas bo vleklo v tujino (na potovanje ali na morje). Naj bo oddih ob vodi.  

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!        

Poletni horoskop 2019 za
tehtnico in škorpijona

https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/
https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/


Strelec 23. 11. – 21. 12.

Letos spadate med največje srečneže zodiaka. V kolikor tega še niste pogruntali, je

skrajni čas, da se odprete sreči. Predvsem v avgustu bo priložnosti zanjo več kot

dovolj, zato nikar ne odlašajte s prijetnimi dogodivščinami.  

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!        

 

Kozorog 22. 12. – 20. 01.

Morje, hribi, planine ali ležanje na terasi... Saj ni pomembno, kaj si boste privoščili.
Pomembno je, da si v poletnih dneh vzamete čas zase in počitek ter si naberete

moči za pretekle in sedanje iziive. Kajti, upam si trditi, da se boste letos morali

ukvarjati z mnogočem.  

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!          

Poletni horoskop 2019 za
strelca in kozoroga

https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/
https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/


Vodnar 21. 01. – 18. 02.

Pred vami je delovno poletje, ko se boste morali ukvarjati z mnogimi zadevami, s

katerimi ste do sedaj še odlašali. No, morda ste jih opravili in vas čakajo le še tiste, ki

jih štejete pod rubriko "rutinske" ali "dolgočasne". Dobra novica je, da se ne bodo

ponovile, ko jih rešite.  

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!        

 

Ribi 19. 02. – 20. 03.

Če kdo v zodiaku potrebuje sprostitev in oddih, ste to zagotovo vi. Vse leto

sanjarite o ravno prav topli vodi, v kateri bi se lahko "namočili" in odplavali

svobodno kot prava riba (tista iz morja). Zdaj je pravi čas, da si oddih privoščite.  

Za p odrobnejši pogled v poletni horoskop 2019 kliknite tukaj!        

 

Poletni horoskop 2019 za
vodnarja in ribi

https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/
https://www.astrolog.si/poletni-horoskop/


Astrologija je veda za osebno rast in srečno življenje. Uporabite jo kot takšno in

ustvarili si boste življenje po svoji meri. 

Spec. osebne preobrazbe

Moja strast je preobrazba. Pomagam vam postati najboljša verzija sebe.  

Sodelujem samo z ljudmi, ki želijo in so pripravljeni na spremembo, čeprav morda še
ne vedo, kako jo doseči. Ne sodim, vendar moram razumeti, da vam lahko čim
hitreje in čim bolj učinkovito pomagam. 

Skupaj z vami iščem rešitve, vas usmerjam in motiviram k uresničevanju vaših želja.  

Več o meni si lahko preberete na povezavi tukaj. 

 

Irena zasebno

Znanje in izkušnje, ki jih delim z vami, uporabljam v svojem poklicnem

in zasebnem življenju.  Uživam v vlogi mame. Družbo pa mi delata še
kuža Mišk o in muca Pika. Obožujem naravo, sprehode v naravi in

družbo pozitivnih ljudi. 

Postanite najboljša verzija
sebe
Irena Stopar

https://www.astrolog.si/irena-stopar-astrologinja/


Vaši Ugodni Dnevi

Iščete primeren dan za ljubezen, partnerstvo, zamenjavo službe,
razgovor s sodelavci ali nadrejenimi, obisk mame, zabavo ali  

pisanje popravnega izpita? 

Osebni dnevni horoskop vam bo povedal kdaj imate pomoč zvezd in kdaj
lahko želeno opravite s polovično močjo.

Izkoristite ugodne dneve, ko se kopičijo dobri vplivi z neba! 

VAŠ OSEBNI DNEVNI HOROSKOP

https://www.astrolog.si/letni-horoskop-mesecni-horoskop-astrologinje-irene-stopar/

