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Horòscop del cap de setmana: 1 i 2
d'agost

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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Versió sense Playbuzz:
Àries: Als Àries us toca fer de mediadors i acabar amb un problema que comença a tenir molt mala
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pinta. Sigues imparcial. Tens bona sort amb els Taure. Moment de sort: diumenge a la nit.
Balança: Els Balança estareu una mica hiperactius aquest cap de setmana i això podria posar nerviós
a més d'un... Vigila les teves paraules, especialment dissabte a la nit. Moment de sort: diumenge
al migdia.
Taure: Els Taure sou una mica impacients i aquest cap de setmana esgotareu totes les reserves
de paciència que us quedaven. Intenta prendre't ho amb calma! Moment de sort: diumenge a la
tarda.
Escorpí: I si en comptes de centrar-te tant en els teus defectes comences a estimar-te una mica
més? El comentari d'una persona et farà creure més en tu mateix. Moment de sort: dissabte a la
tarda.
Bessons: Saps que les històries poden tenir moltes versions i no t'has de quedar amb la primera
que t'expliquen, investiga abans de extreure conclusions precipitades. Moment de sort: diumenge
a la nit.
Sagitari: Sembla que els Sagitari estareu molt intuïtius i captareu ràpidament les intencions d'una
persona que vol influir molt en la vostra vida. Moment de sort: dissabte a la nit.
Cranc: No tinguis por de ser més atrevit i fer coses que encara no has fet, ara és un bon
moment pels Cranc. Es reforcen les relacions d'amistat. Moment de sort: diumenge a la nit.
Capricorn: Sembla que tens un bon cap de setmana, força tranquil i sense gaires ensurts. Cuida
més la teva família, et necessiten. Moment de sort: dissabte a la tarda.
Lleó: No tens les coses del tot clares i això farà que aquest cap de setmana dubtis molt i li donis mil
voltes al tema. Parla-ho amb algú de confiança. Moment de sort: diumenge a la tarda.
Aquari: Saps perfectament que el que estàs fent no està bé però no saps com fer-ho millor. No
tinguis por de buscar suport, serà la forma d'arreglar tot aquest embolic. Moment de sort: dissabte
a la nit.
Verge: Sembla que les coses estan a favor teu però hi ha una persona que et té enveja i farà un
comentari desagradable sobre tu. Tens bona sort amb l'amor. Moment de sort: dissabte a la nit.
Peixos: Els Peixos estareu una mica nerviosos per tot i saltareu a la mínima. Intenta controlar-te i
no acabar provocant una discussió que no porta enlloc. Tens bona sort amb els diners. Moment de
sort: dissabte a la tarda.
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