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Rasa Baliutavičiūtė KungienėAsmeninio albumo nuotr.

Artėjant Naujiems Geltonosios žemės kiaulės metams kalbiname
astrologę Rasą Baliutavičiūtę Kungienę, kuri teigia, kad kitais
metais laimės tie, kurie atsisakys standartinio, šabloninio mąstymo,
bus kūrybingi, atviri naujovėms ir iššūkiams. Kadangi kitais metais
dominuos žemės stichija, verslo atstovams, kaip ir visiems kitiems,
ji rekomenduoja rinktis visus žemės atspalvius nuo geltono smėlio
iki juodžemio juodos, rinktis tvirtus, natūralius, laiko patikrintus
audinius - liną, vilną medvilnę ir pan., daugiau valgyti produktus,
turinčius daug baltymų.
Bus revoliucijų
„Dauguma iš mūsų norime ir ieškome tik pozityvių prognozių. Tačiau kartais
tam tikra, laiku pateikta informacija gali suveikti kaip stabdis prieš priimant
svarbius sprendimus, padėti išvengti galimų klaidų ar net nuostolių. Turiu
mintyje astrologines įžvalgas“, - teigia astrologė Rasa.
Ji informuoja, kad Geltonosios žemės kiaulės metais netruks iššūkių, kurie
pirmiausia atsispindės maisto pramonėje, bankų ir finansų sektoriuose, taip
pat grožio, dizaino, mados industrijose. Pastarose turėtų vykti vertybiniai
pokyčiai, estetikos sampratoje. Turėtų mažiau dominuoti seksualumas,
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tobulo kūno kultas.
„Uranas Jautyje (nuo 2019.03.07) ims reikštis gana intensyviai, todėl minėtų
verslo sričių ar veiklose jose derėtų atsisakyti. Uranas pagal savo simboliką
yra netikėtumų, perversmų ir reformų planeta. Ji yra atsakinga už
revoliucinius įvykius bei išsilaisvinimą iš senų struktūrų. Ji neša naujoves ir
grandiozinius pokyčius. Tačiau jeigu vis tik noras bus toks stiprus, verta
kreiptis pas profesionalų astrologą, kad šis parinktų verslo pradžiai tinkamą
datą. Tuomet situacija versle taps labiau numatoma ir kontroliuojama“, pataria astrologė.
Startuoliams, verslo pradžią planuojantiems rekomenduojama atsisakyti
standartinio ir stereotipinio mąstymo bei elgesio modelio. „Laimės
nestandartiniai sprendimai, inovacijos, stereotipinio požiūrio laužymas.
Galvoti ir veikti kitaip nei dauguma, bus konkurencinis pranašumas ir
stiprybė“, - tvirtina astrologijos žinovė.
Finansinė sėkmė lydės kelionių ir mokymų organizatorius
Pelningiausios sritys turėtų būti mokymai ir žinių perdavimo bet kokia veikla,
ryšiai su užsieniu ir užsienio įmonėmis, kelionių ir poilsio sektorius. Iš sporto
sričių, sėkmingi metai elitinėms sporto šakoms, ypač žirgų sportui. Taip pat
gerų rezultatų gali sulaukti veiklos, susijusios su leidyba.
Didžiausią grąžą iš savo veiklos gali gauti kelionių organizatoriai, verslo
atstovai teikiantys importo /eksporto paslaugas. Didelis akcentas
visuomenėje kryps į išsilavinimo pusę, žmonės noriai investuos į mokymus.
Todėl sėkmingos finansinės situacijos gali tikėtis lektoriai, dėstytojai, guru,
sėkmės mokytojai. Manau, tai paskutinis pastarųjų pasispardymas, nes metų
pabaigoje, maždaug nuo gruodžio 3 dienos situacija gali kardinaliai keistis,
kuriems darys įtaką tiek astrologiniai parodymai, tiek pokyčiai pačių žmonių
elgsenoje. Atkreiptinas dėmesys, kad kiti metai labai palankūs savireklamai,
„self-brandingas“ taip pat bus „ant bangos“, o sėkmė lydės tuos, kurie
tinkamai mokės save pozicionuoti - kūrybiškai, nestandartiškai, patraukliai ir
aktyviai.
Bus pažeidžiamas finansų sektorius
„Astrologinė situacija gali būti kebli finansiniame sektoriuje. Čia gali kilti tam
tikrų tendencijų, kurios realiai yra sunkiai prognozuojamos. Yra požymių, kad
bankai gali patirti rimtas krizes, todėl yra prasmės pasirūpinti savo finansų
saugumu jau gerokai iš anksto. Uranas yra ta planeta, kuri griauna senas
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formas, todėl gali keistis visos finansinės, bankų sistemos veikla“, - įspėja
astrologė.
Ji sako, kad bankai gali reformuotis, reorganizuotis ir tai vyks tokiu būdu,
kurio bus mažiausiai tikėtasi. Planauojant verslo pradžią, taip pat
rekomenduoja saugotis ir vengti finansinių įsipareigojimų, paskolų, kreditų ir
pan. „Tai labai rimta, saugiau pradėti turint asmeninį kapitalą, taip tik
išlošite“, - tikina astrologė.
Verslo horoskopai - vertinga informacija apie verslo potencialą
Astrologė Rasa prognozuoja, kad Geltonosios žemės kiaulės metai bus
sėkmingi verslininkams, kurie atstovauja ugnies stichiją – Avinai, Liūtai ir
Šauliai, ypač pastarieji. Visai gerai seksis ir oro stichijos atstovams:
Dvyniams, Svarstyklėms ir Vandeniams. Tačiau, pasak astrologės, žemės
stichijos atstovams – Jaučiams, Ožiaragiams ir Mergelėms, bei Skorpionui
metai gali būti ypač sunkūs ir tarsi nevaldomi.
„Vyraus pojūtis to, kad gyvenimas pats dėlioja savo taisykles, kurių pažaboti
pastarieji neturi jokių galimybių. Taigi, rekomendacija šių zodiako ženklų
atstovams nepradėti rimtų projektų, verslų. Tenka apgailestauti, tačiau
sėkmė 2019 metais bus ne jūsų pusėje“, - apibendrina astrologė.
Ji rekomenduoja verslo atstovams pasidaryti horoskopus, kurie būtų skirti
išskirtinai jų verslo situacijos įvertinimui ir galimybių numatymui.
„Tai dar vienas papildomas informacijos šaltinis, kuriuo galima pasinaudoti
norint susidaryti platesnį vaizdą apie galimas rizikas, perspektyvas, planus.
Todėl verslininkai gana noriai užsako tiek asmeninius, tiek verslo horoskopus
bei vadovaujasi astrologo rekomendacijomis“, - apibendrina astrologė Rasa.
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