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Avtorica: Irena Stopar

Letni horoskop
2020

Letni horoskop 2020 vam bo pokazal
najboljša obdobja v tem letu  .

V njem boste našli tudi opozorila za
mesece, ki vam morda niso najbolj

naklonjeni.

Naj bo leto 2020  vaše najbolj srečno
leto doslej!
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V tem letnem horoskopu boste našli opise dogajanja za vsa astrološka znamenja.

Poglavja: 

Kratek opis pomembnih zadev za vas

Ljubezen in partnerstvo

Denar in finančne zadeve

Poklic in kariera

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

napotke.

Od tod boste le s klikom miške prebrali še bolj podroben horoskop za vaše
znamenje.

Želim vam, da bi vas Letni horoskop 2020  varno vodil skozi vse leto.

Naj bo leto 2020  vaše najbolj srečno leto doslej!

Vaša 

Irena Stopar

Uvod v Letni horoskop 2020
Letni horoskop 2020  je splošni horoskop, kakršen lahko velja za veliko
ljudi po vsem svetu. Namreč, pripadniki istih astroloških znamenj imajo
nekatere skupne lastnosti. Zato se nekateri vplivi, ki jih razkriva Letni
horoskop 2020  , lahko zgodijo več ljudem hkrati. Tudi vam.

https://www.astrolog.si/letni-horoskop/
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Letni horoskop
2020 - osnovna

pojasnila
Preden se zaženete v prebiranje, kaj Letni

horoskop 2020  prinaša vam, si preberite
osnovna pojasnila za vsa astrološka znamenja.

Preberite več ...

https://www.astrolog.si/letni-horoskop/
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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. Druge še vedno čakajo, da jih preobrazite. 

Enako velja za vaše talente. Kaj so vam pripravili planeti za leto 2020  splošno, je

zapisano v splošnem letnem horoskopu pred vami.

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

zelo pomembnih stvareh za vas. Takrat vam splošni horoskop ne more ponuditi

vseh rešitev in odgovorov na vaša vprašanja.

V takšnih primerih 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 osebnem posvetu.

V precejšnji meri si lahko sami pomagate z   Osebnim dnevnim horoskopom, ki ga

napišem 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).

Kadar se vam zgodi, da ne zmorete dalje, ne vidite rešitev, pač pa čutite, da se okoli

vas vije megla ali kup težav, vam zagotavljam, da bom uporabila vse svoje znanje in

izkušnje, s katerimi vam lahko pomagam do lepšega življenja. Verjamem, da si ga

zaslužite.

Splošni horoskop
Letni horoskop 2020  je splošni horoskop, saj je le takšnega mogoče
pripraviti za širšo javnost. Opisi v njem veljajo tudi za vas. Za bolj
podroben pogled (po dnevih in samo za vas) potrebujete Osebni dnevni
horoskop , ki ga pripravim na osnovi vaših rojstnih podatkov. 

http://www.astrolog.si/rojstni-horoskop-astrologinje-irene-stopar/
http://www.astrolog.si/rojstni-horoskop-astrologinje-irene-stopar/
http://www.astrolog.si/posvet-in-horoskop-pri-astrologinji-ireni-stopar/
http://www.astrolog.si/letni-horoskop-mesecni-horoskop-astrologinje-irene-stopar/
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Ne glede na to, v katerem astrološkem znamenju ste rojeni, boste verjetno čutili

vsaj nekatere vplive retrogradnih planetov, Luninih men in mrkov.

Več o retrogradnih planetih preberite na povezavi tukaj. 

Več o Luninih menah in mrkih preberite na povezavi tukaj.

Na obeh povezavah boste, poleg glavnih opisov, našli tudi povezavo dogajanja v

aktualnem letu.

To e-knjigo ste prenesli kot naročnik e-novic. Če vam jo je kdo preposlal in še ne

prejemate novičk, vam priporočam, da se na spletni strani prijavite na brezplačne

e-novice  , ki jih običajno pošiljam tedensko. 

V njih boste našli mnoga opozorila in napotke, kako ravnati v posameznem delu

leta. Obvestila vas bom tudi vsakokrat, ko bo izšel mesečni horoskop za vsa

astrološka znamenja.

Sproti boste izvedeli o dogajanju v Astro Akademiji, kjer pod mojim mentorstvom

potekajo tečaji, brezplačni dogodki in še marsikaj. 

Pridružite se nam! Več kot nas bo, bolj veselo in zanimivo bo! 

Napotki pred uporabo
Splošni horoskop vsebuje najpomembnejše, kar se lahko zgodi vašemu
znamenju. Poleg tega vas bom vse leto v brezplačnih e-novicah
opozarjala tudi na druge vplive, ki jih boste morda čutili tudi vi. Nanje se
prijavite na moji spletni strani astrolog.si. 

https://www.astrolog.si/retrogradni-planeti/
https://www.astrolog.si/lunacije-in-mrki/
https://www.astrolog.si/letni-horoskop-brezplacna-e-knjiga-prijava/
https://www.astrolog.si/mesecni-horoskop/
https://www.astrolog.si/tecaji-delavnice-predavanja-seminarji-v-soli-astrologije-astro-z-astrologinjo-ireno-stopar/
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Vaš osebni dnevni horoskop

Opravite pomembne zadeve v najboljših dneh leta!

Izognite se nemiru, razočaranjem ter prepirom!

Vaš vodnik za iskanje službe, nove ljubezni, pogovor, poslovne
zadeve in še mnogo drugega skozi vse leto.

VAŠ OSEBNI DNEVNI HOROSKOP

http://www.astrolog.si/letni-horoskop-mesecni-horoskop-astrologinje-irene-stopar/
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Oven 21. 03. – 20. 04.

Letos se boste ogromno časa ukvarjali s seboj. To je čas, ki je pisan na vašo kožo,

saj boste v ospredju vi, vi in samo vi. Oživele bodo vaše želje in cilji. Seveda, pri

tem ne pozabite na domače in ljubljene, pa še na koga drugega.  

Zelo dobre možnosti imate za preboj na poklicnem in kariernem področju. Pri tem

imejte v mislih, da z glavo skozi zid ne bo šlo. Toplo vam priporočam, da se večkrat

ustavite, premislite, kaj želite, naredite dober načrt in mu sledite korak za korakom.

Nato uživajte v triumfu! 

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za ovna kliknite tukaj!

Bik 21. 04. – 20. 05.

Obetate si lahko zanimivo in vznemirljivo leto. Vem, da si želite miru in sreče,

ampak včasih je potrebno kaj spremeniti, preden lahko zaživite svoje življenje na

polno. To leto vam je v tem smislu resnično lepo naklonjeno. 

Predvsem boste večkrat obstali pred različnimi možnostmi. Tu vam bo vaša
sposobnost, da se umirite in premislite, preden začnete z akcijo, močno v pomoč.
Predvsem bodite pozorni na različne možnosti in spremenite pogled nase, na

življenje in ljudi okoli vas.  

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za bika kliknite tukaj!

Letni horoskop 2020 za ovna
in bika

https://www.astrolog.si/letni-horoskop-oven/
https://www.astrolog.si/letni-horoskop-bik/
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Dvojčka 21. 05. – 20. 06.

Tokrat je pred vami leto, pisano na vašo kožo in polno zanimivega dogajanja.

Počutili se boste živi in vaša radovednost bo znana vse naokrog. Pred vami je leto

osebnostne rasti, zanimivih prijateljev in znanj, o katerih ste doslej le sanjarili. 

Predvsem so vam zvezde zelo naklonjene, če želite karkoli spremeniti. Naj letos

odpade vse odvečno, kar več ne služi ničemur dobremu v vašem življenju. Delajte

na sebi, raziskujte svet okoli sebe in dokažite, da v vas živi precej več kot si

nekateri predstavljajo. 

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za  dvojčka  kliknite tukaj!

Rak 21. 06. – 22. 07.

Leto pred vami bo zanimivo in pestro, v katerem boste iskali predvsem ravnotežje
med družinskimi in poklicnimi obveznostmi. Zlepa vam ne bo dolgčas. Morali pa

boste poiskati tisto pravo zanimanje v sebi, da boste srečni. 

Precej se boste ukvarjali tudi s partnerskim področjem. Pri tem najprej poglejte

vase, poskrbite za osebnostno rast in bodite prepričani, kje bi radi postavili meje. Le

tako boste ob zaključka leta ponosni nase in spremembe, ki bodo letos nujne. 

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za  raka  kliknite tukaj!

Letni horoskop 2020 za
dvojčka in raka

https://www.astrolog.si/letni-horoskop-dvojcka/
https://www.astrolog.si/letni-horoskop-rak/


/

Lev 23. 07. – 22. 08.

Pričakujete lahko bolj mirno leto kot so bila zadnja. Srčno upam, da ste me poslušali

in v preteklih letih intenzivno delali na svoji osebnostni rasti. Da zdaj natančno

veste, česa si želite in česa nikoli več ne boste dovolili v svojem življenju. 

V kolikor ste to storili, vam bo letošnje leto prineslo vrsto nagrad za pretekla

prizadevanja. Bolje se boste počutili in posledično zgledali mlajši kot ste v resnici,

vaša samozavest pa bo rasla kot se za leva spodobi - iz dneva v dan.

Z a p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za  leva  kliknite tukaj!

Devica 23. 08. – 22. 09.

Horoskop vam napoveduje izjemno dobro in plodno leto. To je eno izmed tistih, ki

vam bo ostalo v lepem spominu. Predvsem se prepustite ljubezni, hobijem in

preživite čim več časa ob aktivnostih, ki vas veselijo. 

Po naravi ste deloholik ali se zaradi izčrpanosti zatečete k počitku v obliki

bolniškega dopusta. Letos pozabite na vse to! Zvezde vam ponujajo življenjski

preobrat, kakršnega morda običajno zavidate drugim. Zato morate zdaj uresničiti
svoje sanje in se prepustiti vsemu lepemu. Živite na polno!

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za  devico  kliknite tukaj!

Letni horoskop 2020 za leva
in devico

https://www.astrolog.si/letni-horoskop-lev/
https://www.astrolog.si/letni-horoskop-devica/
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Tehtnica 23. 09. – 23. 10.

Letošnje leto vam prinaša malce več osamitve kot ste je vajeni ali bi si jo morda

želeli. Zelo veliko časa boste porabili za ukvarjanje s seboj, saj se boste pogosto

spraševali, kaj v resnici želite (predvsem na družinskem in poslovnem področju). 

V družbi ostalih ljudi se boste imeli priložnost preizkusiti v strpnosti in biti odprti do

različnih mnenj. Privzemite pomirjevalno vlogo, ki vam je pisana na kožo. Ohranite

mirno kri, četudi bi celo vas spravljale zadeve ob živce. Izid bo veliko boljši. 

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za  tehtnico  kliknite tukaj!

Škorpijon 24. 10. – 22. 11.

Leto vam prinaša ogromno aktivnosti, povezanimi s financami in odnosi z različnimi

ljudmi. Že lansko leto ste imeli zelo lepe priložnosti za srečo pri obeh. Če ste jih

izkoristili, se bo trend nadaljeval tudi letos. 

Zavedajte se, da vam zvezde prinašajo priložnosti več let zapored, zato lahko še
marsikaj izboljšate ali vsaj požanjete, kar ste v preteklosti posejali. Precej

pomembni bodo letos za vas tudi kariera in poklicni cilji, zato jim namenite dovolj

pozornosti. 

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za  škorpijona kliknite tukaj!

Letni horoskop 2020 za
tehtnico in škorpijona

https://www.astrolog.si/letni-horoskop-tehtnica/
https://www.astrolog.si/letni-horoskop-skorpijon/
https://www.astrolog.si/letni-horoskop-skorpijon/
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Strelec 23. 11. – 21. 12.

Uživali boste zanimivo in aktivno leto. Zvezde vam napovedujejo veliko lepega, pri

čemer boste od vsega najbolj zanimivi prav vi, ki se posvečate svoji osebnostni

rasti. Obeta se vam mnogo zanimivih odkritij o sebi in svetu okoli vas. 

V ospredje prihaja tudi denar in finance na splošno. Odvisno od vašega karakterja,

boste pri tem uživali in prejeli nekaj dodatnih možnosti za zaslužek ali pa se boste

nemirno spraševali, kam denar odhaja. Vsekakor imate možnost, da na tem

področju zadihate. 

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za  strelca  kliknite tukaj!

Kozorog 22. 12. – 20. 01.

Pred vami je zelo aktivno leto, v katerem boste tako zelo zaposleni, da boste skoraj

pozabili, da dihate. Predvidevam, da ste v preteklih letih garali na sebi in izostrili

svoje želje in potrebe. Če je tako, se boste tega leta zelo razveselili. 

Po naravi v sebi nosite tihe ambicije, ki jih korak za korakom želite uresničiti. Leto

vam je pri tem naklonjeno. Ker pa vsega še ne poznate natančno, boste soočeni z

mnogimi ovirami, ki jih boste morali letos preskočiti.

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za  kozoroga  kliknite tukaj!

Letni horoskop 2020 za
strelca in kozoroga

https://www.astrolog.si/letni-horoskop-strelec/
https://www.astrolog.si/letni-horoskop-kozorog/
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Vodnar 21. 01. – 18. 02.

Horoskop vam tokrat prinaša precej umirjeno, zaspano leto, ko si boste lahko

odpočili od preteklih vznemirjenj, pogledali vase in se na nov način začeli odločati

glede pomembnih zadev v svojem življenju. To zna biti naporno, ker se v resnici ne

želite ustaviti. 

Včasih se boste vrteli v začaranem krogu. Ko boste iskali kakšno rešitev, pa se bo

porajalo vse več vprašanj. To je v bistvu zelo dobro, saj kaže, da razmišljate in iščete

boljšo pot za prihodnost. Takšno, na kateri boste uživali in se veselili življenja.  

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za vaše  vodnarja  kliknite tukaj!

Ribi 19. 02. – 20. 03.

Doživeli boste precej zanimivo leto, v katerem vam ne bo dolgčas. Zna se dogajati

toliko zadev, da boste včasih kar pošteno pogrešali svoj mir in ustaljeno življenje.

Kakšna stvar vas zna vreči iz tira, a boste spoznali, da so nove rešitve boljše od

starih. 

Zelo pomembni bodo družinski odnosi, ljubezen, kariera in mnoga prijateljstva. Vsi

ti, četudi vam bodo kdaj pokravžljali možgančke in razburkali dnevni ritem, vam

prinašajo ogromno dobrega, zato si vzemite čas za ljudi in aktivnosti, ki jih čutite kot

pomembne. 

Za p odrobnejši pogled v letni horoskop 2020 za  ribi  kliknite tukaj!

Letni horoskop 2020 za
vodnarja in ribi

https://www.astrolog.si/letni-horoskop-vodnar/
https://www.astrolog.si/letni-horoskop-ribi/
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S pomočjo astrologije lahko diagnosticiram in vam pomagam izbrati, kaj je “v vašem

svetu” vredno živeti.

Specialistka osebne preobrazbe

Ob sebi si zaslužite nekoga, ki vas sprejema takšne kot ste v resnici. Na osebnem

svetovanju (posvetu) vas poslušam, skupaj z vami iščem rešitve za vaše težave, vas

usmerjam in motiviram k uresničevanju vaših želja.

Poskušam razumeti vas in situacijo, v kateri ste se znašli, zato se ves čas

pogovarjava. Nikoli ne sodim, vendar moram razumeti, da vam lahko čim hitreje in

čim bolj učinkovito pomagam. 

Več o meni si lahko preberete na povezavi tukaj.

Irena zasebno

Znanje in izkušnje, ki jih delim z vami, uporabljam tudi v zasebnem življenju. Uživam

v vlogi mame zdaj že odraslega sina. Družbo pa mi dela muca Pika. Obožujem

naravo, sprehode v naravi in družbo pozitivnih ljudi.

O avtorici
Vse moje delo in tudi življenje na splošno se vrti okoli iskanja načinov,
kako vam pomagati, da bi postali bolj srečni in bi lepše živeli.

Irena Stopar

https://www.astrolog.si/irena-stopar-astrologinja/
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Vaši Ugodni Dnevi

Vsak dan šteje, zato začnite bolje načrtovati svoje življenje in svoje
aktivnosti!

S pomočjo osebnega dnevnega horoskopa vnaprej določite dneve, ko
boste razreševali napetosti v odnosih ali v družini, odšli na razgovor za

službo ali se pogovorili s sodelavci.

Z novimi projekti in zadevami začnite v ugodnih dneh, ko se kar kopičijo
dobri vplivi z neba.

NAROČITE VAŠ OSEBNI DNEVNI HOROSKOP!

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

