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horóscopo
ÁRIES
Seus pensamentos estão
se tornando mais claros.
É hora de começar a se
concentrar em você mesmo.
Você precisa liberar as ideias
fixas e reencontrar o seu
dinamismo.

CÂNCER
Você vai aleatoriamente
começar a pensar sobre algo
do seu passado, hoje. Isso vai
lhe ajudar a desenvolver suas
ideias. Não basta parar nos
possíveis erros que cometeu.
Você precisa relaxar.

LIBRA
Este dia vem sob o signo
da família e dos grupos.
Essa é a melhor maneira
de recarregar as baterias.
Seu estado emocional está
dirigindo sua vitalidade mais
do que o habitual.

CAPRICÓRNIO
Sua visão realista lhe
permitirá evitar um erro que
teria tido consequências
graves. Você está começando
a se sentir cansado e é o seu
estado de espírito que está
fazendo isso. Divirta-se.

TOURO
Você estará muito mais
concentrado em assuntos
pessoais. Um ganho
financeiro está à vista.
Você estará ainda mais em
sintonia com as necessidades
do seu corpo.

LEÃO
Você não terá tempo
suficiente para pensar sobre
tudo antes de agir - não corra
riscos, decida mais tarde!
Cãibras musculares e dores
podem fazer você diminuir o
seu ritmo.

ESCORPIÃO
Você se sente pronto para
corrigir a situação, tirar as
conclusões certas e começar
de novo. Problemas nos rins
vão afetar a sua saúde, então
beber mais líquidos seria
uma boa ideia.

AQUÁRIO
As mudanças que
acontecerão hoje abrirão
portas para você, então
mantenha os ouvidos
abertos! Você vai ouvir as
necessidades do seu corpo
de maneira certa.

GÊMEOS
Alguns novos encontros
positivos levarão a projetos
originais. Você terá a
oportunidade de dar um
novo impulso a sua vida.
Você começou a controlar
melhor sua sensibilidade.

VIRGEM
Alguns conselhos de fora
vão tranquilizá-lo sobre
profundas convicções que
você tem. Tudo o que resta
é agir de acordo com esses
conselhos. Você está em boa
forma.

SAGITÁRIO
Desta vez, você recusa com
um sorriso. Sua abordagem
calma irá desarmar as
pessoas ao seu redor. Você
sente uma necessidade de se
destacar e provar o que você
pode fazer.

PEIXES
Você terá a impressão
de que as coisas estão se
acelerando. Conversar com
os outros irá ajudá-lo a
manter o ritmo. O corpo e
a mente estão em perfeita
harmonia.

