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horóscopo
ÁRIES
O sucesso está a seu alcance
- você será o centro das
atenções apenas por ser
100% você. Agora é a hora
de aproveitar a maior parte
das delícias do Cupido. Diga
sim a novos encontros.

CÂNCER
Os conselhos de outras
pessoas lhe permitirão
melhorar os seus planos
para o futuro. Seu estado
de espírito está inclinando
no sentido de ser casual e
irreflexivo.

LIBRA
Você colocou bases positivas
para sua vida amorosa ou as
modificou. Agora é a hora de
fazer perguntas sérias para
seu parceiro e de revelar o
que não ousou antes. Faça o
que fizer, não se segure.

CAPRICÓRNIO
Você vai conhecer pessoas
interessantes. Há algo
inesperado no ar. Você
estará vulnerável a dedicar
tempo para assuntos
domésticos básicos. Você
estará em forma.

TOURO
A forma como o seu parceiro
age vai revelar alguns
aspectos incomuns de sua
personalidade. Descubra
mais através do diálogo.
Mantenha distância da
agitação.

LEÃO
Você terá tempo para se
concentrar em um projeto
pessoal, mas não comente
nada ainda. Você vai rever a
sua saúde e o seu estilo de
vida diários e vai trabalhar
em mudanças benéficas.

ESCORPIÃO
Suas habilidades de
mediação serão muito úteis
para dissipar os conflitos
em torno de você. Você
quer fazer muito e, como
resultado, não vai medir seu
ritmo corretamente.

AQUÁRIO
Você vai descartar suas
dúvidas anteriores e
canalizar suas ações em
questões financeiras.
Você começa a sentir a
necessidade de reflexão e de
se afastar.

GÊMEOS
Você vai se mostrar mais
sociável e aberto a ideias
de fora e verá a vida com
mais otimismo. Pare e ouça
música ou faça algo que você
gosta, vai ser bom tanto para
o corpo como para a mente.

VIRGEM
A sua maior qualidade será
a sua ternura inata. Você
ficará satisfeito por ter sido
tão paciente. Tudo o que
está acontecendo hoje é
o resultado de suas ações
anteriores.

SAGITÁRIO
Seu bom humor hoje será
primordial, você se sentirá
como um peixe na água.
Você faz muito pelos outros...
e não o suficiente para você
mesmo! Uma visita a um spa
seria uma pausa bem-vinda.

PEIXES
Você está no olho do
furacão, o que o deixa
muito dinâmico. No entanto,
você terá que sair dele em
algum momento. Você terá
que enfrentar o medo do
fracasso.

