MERCEDESBENZ

Mercedes-Benz šis būs veiksmīgs gads. Visas daudzās izdevības un pārsteigumi ir tieši kā radīti Mercedes-Benz avantūrista
dabai, tādēļ nekavējieties tās izmantot. Lielākajā daļā gadījumu
Mercedes-Benz pamanās atrasties īstajā vietā un īstajā laikā, un
bieži pat nepamana, kādas briesmas tikko pagājušas garām. Ja
Mercedes-Benz šogad pieliks pūliņus, lai izvirzītos un sasniegtu
ko lielāku, tas, visticamāk, nesīs panākumus. Vieglprātīgi tēriņi
var maciņu iztukšot pavisam.

DAF

DAF šogad izdosies realizēt savas vēlmes, ja vien viņš zinās, ko
īsti grib, un būs pietiekami gudrs un izveicīgs, lai no daudzajām
izdevībām izraudzītos īstās. Un pieliktu visas pūles, lai tās īstenotos. Ja DAF ļausies slinkošanai un nesapratīs, ka, bez darba
nekas nenāk, gada beigās var izrādīties arī pie sasistas siles.
Finanšu lietās gads neliekas slikts, taču ļauties kārdinājumam
pārāk tērēties gan nevajadzētu – var gadīties situācija, kurā kāds
lieks iekrāts eiro var izrādīties visai noderīgs.

VOLVO

Volvo solās būt veiksmīgs gads. Tas solās būt interesants un
notikumiem bagāts. Būs daudz izdevību pieņemt svarīgus lēmumus, riskēt un arī uzvarēt. Tomēr jāņem vērā, ka pārgalvība var
maksāt dārgi. Tādēļ vajadzētu nevis skriet pa galvu, pa kaklu, bet
nogaidīt savu iespēju – to vienīgo un īsto, kas var nest gan slavu,
gan panākumus. Galu galā šī gada mērķis ir, nebēdājot par
briesmām, neatlaidīgi doties uz mērķi.

MAN

MAN ir apdāvināts, pietiekami godkārīgs sabiedrotais, savaldīgs,
izsmalcināts un tikumīgs. Visas šīs īpašības jaunajā gadā ir cieņā,
tāpēc MAN klāsies labi. Tā kā MAN nemēdz uztraukties par
niekiem, lielākajā daļā gadījumu viņš mierīgi nogaidīs, kamēr viss
atkal nokārtojas. Jāuzmanās lai, tā nogaidot, kāda laba izdevība
netiek palaista garām.

RENAULT

RENAULT patīk spožums, ātri gūstami panākumi, svinības un
ārēja spozme. Viņš ir arī pietiekami vitāls, veikls un spēcīgs, lai
pilnībā izmantotu šī gada dotās iespējas. Tomēr būtu labi, ja viņš
būtu uzmanīgs – var izrādīties, ka aiz kāpiena seko kritiens vai arī
no godīgā RENAULT tiek prasīts kas tāds, uz ko viņš nebūt nav
gatavs. Šī iemesla dēļ gudrāk rīkosies tie, kuri nedaudz apdomās
arī savas rīcības tālākās sekas.

IVECO

IVECO ir gudrs, spēj ieskatīties lietu saknē un ir arī apveltīts ar
visai labu intuīciju. Šīs īpašības var izrādīties gana noderīgas, lai
neiekristu kādās lamatās. Šajā gadā IVECO gaida gan veiksmes,
gan sarūgtinājumi, un gudri darīs tie IVECO, kas pārāk nesapriecāsies par veiksmēm un nebūs pārāk apbēdināti par sarūgtinājumiem – jo jau pēc dažām dienām viss var būt pilnīgi citādi.

IKARUS

Šis gads IKARUS nav pārāk piemērots. Mūžīgā nestabilitāte un
pārsteigumi neļauj plānot savu darbību, plāni nepārtraukti tiek
izjaukti. Rezultātā iespējamas lielākas vai mazākas nepatikšanas,
bet mūžīgie uztraukumi var izraisīt pat veselības traucējumus.
Pareizi darīs tie IKARUS, kuri, cik iespējams, pacentīsies nesatraukties par lietām, kas tieši viņus neskar, un nodarbosies ar to,
kur iznākums galvenokārt atkarīgs tikai no paša spēkiem. Svarīgi
izvēlēties īstās prioritātes!

SETRA

SETRA daba ir gluži piemērota, lai sekotu līdzi nākamā gada ātri
mainīgajiem notikumiem. Turklāt SETRA piemītošā apdomība
rada zināmu drošību, ka pašās šaubīgākajās šī gada norisēs tā
tomēr neiesaistīsies un gādās arī par atkāpšanās ceļu, ja
apstākļi pēkšņi mainīsies. Protams, dažādas sīkas neveiksmes
nav izslēgtas, tāpēc pareizi darīs tie, kuri, neraugoties uz visai
labvēlīgo situāciju, turēs acis vaļā.

NEOPLAN

Labs gads, ja to vērtē no reālo ieguvumu un zaudējumu
viedokļa. NEOPLAN par visu notiekošo nevajadzētu pārlieku
satraukties. Tā vietā, ja vien NEOPLAN cītīgi strādās,
priekšniecības ievērība, autoritātes pieaugums vai pat kāpiens
pa karjeras kāpnēm būs gandrīz nodrošināts.

SOLARIS

SOLARIS šogad var kļūt vieglprātīgs, tāpēc daži lēmumi var tikt
pieņemti pārāk steidzīgi un neapdomīgi, un rezultāts var
izrādīties nokļūšana kādā ne visai patīkamā situācijā. Ieteicams
būt pacietīgiem un ar apdomu pieņemt visu notiekošo – gan
darbā, gan mājās un attiecībās ar mīļoto.

KAMAZ

KAMAZ ir pašam savi priekšstati par to, kādai ir jābūt pasaules
kārtībai, un viņš cenšas tos uzspiest citiem. Diemžēl notikumi ir
gaidāmi gluži nevadāmi, tāpēc KAMAZ pūliņi visu sakārtot
saskaņā ar saviem priekšstatiem pārvēršas galvenokārt tukšā
runāšanā. Ne visi KAMAZ ar to samierinās, var nonākt visai
nopietnās finansiālās nepatikšanās. Rezultātā var gadīties, ka
šajā gadā KAMAZ varbūt nebūs ļoti apmierināti ar paveikto,
taču to atsvērs patīkamās kopā ar saviem mīļajiem pavadītās
stundas.

SCANIA

SCANIA Labāks gads, nekā varētu domāt, ņemot vērā apkārtnotiekošo. Tikai jāatrod īstais spēka pielikšanas punkts.
SCANIA, kuri vairāk rūpēsies par sevi un saviem draugiem, varēs
būt apmierināti – mājās un ģimenē viņi būs mīlēti un cienīti.
Piemērots gads, lai apceļotu pasauli, redzētu svešas zemes vai
arī biežāk sarīkotu nelielas svinības.

