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O dia pode trazer
certo abatimento
emocional, men-
tal e muitas situ-

ações externas que podem tirar a sua
energia. É importante que você não
desanime e não perca as esperanças,
pois é só um dia caótico. Tome cuida-
do com inconvenientes e com algu-
mas pessoas que podem querer tirar
você do sério. Coloque limites de
forma amorosa, senão você não vai
conseguir produzir nada hoje. Existe
muita inquietação interna e surpre-
sas, basta saber lidar com elas.

Dia lento, no qual
a teimosia pode
ser um desafio.
Pequenos obstá-

culos podem te fazer desistir, então
lide com eles com calma, paciência e
resignação. Cuidado� Existe uma
certa fofoca no seu dia que, se che-
gar até você, é importante que seja
filtrada e barrada, pois pode ser uma
informação ruim, que não vale a pena
ser passada pra frente. Mantenha a
sua privacidade, para que seus se-
gredos não sejam contados por aí de
forma distorcida.

Hoje você está
com uma energia
mais individualis-
ta. Você pode ser

um ótimo conselheiro para os outros,
mas você não está com muita aber-
tura. Se você conseguir se conectar
com a sua intuição e com a sua sabe-
doria interior, você pode receber men-
sagens do Universo, então fique aten-
to aos sinais. É importante você ofe-
recer proteção para as pessoas hoje,
para que elas sintam confiança em
você. A sua família pode estar poten-
cializada neste dia.

Um ligeiro desâni-
mo chega para
você no dia de
hoje. Tome cuida-

do com a preguiça, com a letargia,
com a passividade e todas essas
coisas que permitem que você deixe
tudo pra lá. É importante você ter dis-
cernimento e clareza nas decisões,
senão você pode cair em algum gol-
pe, pois pode haver alguém chegan-
do perto de você com a intenção de
te ludibriar.

Hoje o dia está
bem intenso para
você, então tome
cuidado com bri-

gas e disputas. É importante você
manter a sua autoconfiança, mas sem
radicalismos ou autoritarismo. Não
entre em competições e não barga-
nhe, pois uma coisa é negociação e
diplomacia, outra coisa é tirar vanta-
gem sobre as outras pessoas. Refli-
ta melhor antes de tomar decisões.
Caso você não consiga chegar num
consenso hoje, deixe para decidir de-
pois. Não faça nada no impulso.

Existe realização
das suas espe-
ranças no dia de
hoje. Você pode re-

ceber uma vitória que você vem bus-
cando, o que vai te deixar bem feliz,
numa energia de comemoração e le-
veza. O alerta para este dia são os
excessos. Tome cuidado com o ape-
go, com o materialismo e com os gas-
tos excessivos, pois podem te trazer
um desequilíbrio material.

A sua energia está
superindividualis-
ta, mas você deve
manter a sua au-

toconfiança para não se desesperar
frente aos obstáculos que podem
surgir para você. Com confiança e
motivação, você conseguirá superá-
los tranquilamente. Só tome cuidado
com o seu autoritarismo e não tente
ganhar nada no grito, pois isso te
faria entrar num caminho de brigas
que vai tirar toda a sua energia e te
colocar numa situação de fracasso
neste dia.

Existe alguma
confusão ou al-
gum mal-entendi-
do hoje que você

pode ter que consertar. Pode ser um
trabalho que você entregou e que vol-
tará para ser corrigido, mas existe
uma perda de tempo envolvendo algo
que já foi. Você pode receber alguma
visita na sua casa ou ter que organi-
zar alguma papelada relacionada a
trabalho ou planejamento. Tenha mais
praticidade e objetividade para não
perder tempo hoje.

Momento de bri-
lho e crescimento
pessoal para
você. É um dia de

realização, produtividade e reconhe-
cimento, pois você está mais popular
e magnético hoje. Só tome cuidado
com o egocentrismo, a vaidade e a
ambição desmedidas, pois tudo isso
pode te fazer dar um passo maior do
que a perna e, assim, tudo que estava
indo bem desandará. Ainda assim,
existirá grande progresso e realiza-
ção no seu dia.

Hoje você precisa
refletir bem antes
de tomar deci-
sões. Existem al-

gumas coisas que não estão muito
bem definidas e podem fazer você ter
que refletir e pensar melhor antes de
decidi-las, porém, se você se manti-
ver estável e consciente do que está
fazendo, no seu caminho existirá har-
monia e prosperidade. A sua saúde
está boa e a segurança das suas re-
lações também, mas tome cuidado
com promessas inadequadas, para
não sofrer cobranças.

Dia truncado, em
que parece que
nada vai pra fren-
te. Será necessá-

rio ter muita paciência. Algumas de
suas ações ou compromissos pode-
rão ser adiados, ou algumas coisas
que você gostaria de fazer não pode-
rão ser feitas hoje. É um dia mais len-
to e não tão produtivo, mas se você
conseguir manter a sua calma e a sua
paz, as coisas serão resolvidas a con-
tento. Não se desespere e não saia
do seu centro, senão o dia será ainda
mais caótico.

Dia em que você
precisa se abrir
mais para conquis-
tar o que quer. Abra-

se e mantenha a sua perseverança.
Mantenha-se paciente, pois você vai
conquistar o seu objetivo. Se você
tem um objetivo e uma meta, não se
acovarde e não espere. Continue
aberto e esperançoso, com o cora-
ção confiante, pois o que você espe-
ra vai chegar para você.
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