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Horòscop del cap de setmana: 27 i
28 de juny

L'horòscop, i la carta natal, en astrologia, són mètodes de predicció no demostrada basats en la
posició arbitrària dels astres en el moment del naixement. No hi ha cap prova o estudi científic que
recolzi la validesa de les prediccions obtingudes mitjançant qualsevol de les diferents versions
d'aquesta pràctica. Tot i això hi ha grans experts que es reafirmen el la veracitat d'aquesta
pseudociència...
Sabem que us agrada llegir-lo i ens el reclameu insistentment si no ho fem... :) Per tant, aquí teniu
l'horòscop del cap de setmana d'Adolescents.cat http://adolescents.cat)
(
perquè tots aquells que
hi creieu, o els que senzillament us agrada mirar-lo per curiositat, pugueu comprovar si us
esperen uns dies de sort o no.
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Àries: Intenta relaxar-te i deixar que les coses flueixin, veuràs que no sempre has de dur el control
perquè les coses surtin bé. Vigila amb les discussions perquè podries dir coses que se't podrien
girar en contra. Els Àries nascuts en dies parell tenen molt bona sort en l'amor. Moment de la sort:
dissabte.
Taure: Si no et sents bé amb una persona ara és el moment de començar a allunyar-te. Les
converses per Whatsapp poden arribar a ser molt intenses a finals del cap de setmana i algú
potser et farà una confessió que no t'esperaves. Moment de la sort: diumenge al matí.
Bessons: Has d'estar disposat a dir certes veritats si vols que les coses acabin sortint bé.
Aquesta cap de setmana t'anirà molt bé parlar una llarga estona amb un amic de confiança,
necessites desfogar-te. Potser després d'aquesta convers veus les coses més clares en temes
d'amor. Moment de la sort: dissabte al matí.
Cranc: Et sentiràs molt energètic i t'ho agafaràs tot amb bon humor, aquest és l'esperit! És la teva
positivitat la que et conduirà una situació molt bona. Les relacions d'amistat i d'amor es veuen
afavorides durant tot el cap de setmana. Moment de la sort: diumenge.
Lleó: Aquests dies la sort està de part teva i tot anirà sobre rodes. Et toca ser més atrevit i dir més la
teva si vols que et facin cas, t'agradarà el resultat. Si vols que una persona especial es fixi en tu, el
color blanc et portarà sort. Moment de la sort: dissabte.
Verge: Deixa d'amoïnar-te pels problemes dels altres, ets una persona que pateix per tothom però
ara necessites centrar-te en les teves necessitats. Intenta ser una persona més oberta amb els
teus amics/gues, de vegades et costa explicar-los les coses i tenir altres punts de vista pot ser
positiu. En l'amor juga sobre segur. Moment de la sort: dissabte.
Balança: Tindràs uns dies una mica sensibles, intenta que això no afecti la relació amb els teus
amics/gues. No t'amoïnis, aquests alts i baixos són normals. Escoltar música i caminar t'ajudarà a
prendre decisions que fa temps que tens guardades en un racó. Moment de la sort: diumenge al
matí.
Escorpí: Aquesta setmana ets com un imant per les persones que necessiten consells, tingues
paciència. Són bons dies per l'amor i l'amistat dels Escorpí, però no et precipitis, val més anar a poc
a poc. Moment de la sort: diumenge.
Sagitari: És el moment de prendre una decisió important per reformular una relació que pot ser
d'amistat o d'amor, pensa què és el millor per tu. Intenta ser una mica més afectuós amb les
persones que estimes. Compte amb els gossos o altres animals. Moment de la sort: dissabte al
matí.
Capricorn: Viuràs uns dies una mica estranys en els quals dubtaràs d'algunes persones. Guia't pel
teu instint, no et fallarà. En l'amor tens noves oportunitats d'apropar-te a una persona especial
amb qui fa temps que t'agradria tenir alguna cosa. Moment de la sort: dissabte.
Aquari: Ja saps que les coses no surten sempre a la perfecció però veuràs que dels petits errors
poden sorgir noves oportunitats. Hi ha una persona del teu cercle proper que està demanant a
crits que estiguis més per ell/a. Moment de la sort: diumenge.
Peixos: És un cap de setmana per crear noves relacions personals i intentar fer noves amistats. Ni
t'imagines les coses que et perds per no atrevir-te a parlar més del que penses. Intenta tenir
més confiança en tu mateix/a i potser una persona que no esperaves s'apropa a tu. Moment de la
sort: dissabte.
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