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Horòscop de la setmana: del 7 al 13
de setembre

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 setmanal 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
Capricorn: Aquesta setmana els Capricorn deixareu de banda les vostres inseguretats i això atraurà
una persona amb qui fa temps que us fixeu. Seguiu el vostre instint. Dia de la sort: 7.
Lleó: No intentis fer-ho tot a la vegada. Aquesta setmana et toca agafar-te les coses amb més
calma i organitzar-te una mica millor. No et deixis influenciar per persones que realment no
t'importen. Dia de la sort: 12.
Cranc: Aquesta setmana estaràs més optimista i tindràs l'ajuda inesperada d'algú amb qui feia
temps que no connectaves. Aprofita-la i pren la decisió que et fa falta per deixar d'estar encallat en
un moment del passat. Dia de la sort: 13.
Àries: Els Àries viureu una nova experiència que us farà replantejar algunes de les vostres relacions
personals. No tinguis por de prendre decisions dràstiques, de fet, convé que prenguis la iniciativa
si vols que algunes coses que no t'agraden comencin a canviar.Dia de la sort: 8.
Peixos:. Intenta conservar la calma aquesta setmana encara que hi hagi situacions que et posin
a prova. Tenir paciència t'ajudarà més que no pas reaccionar sense pensar abans. És un bon
moment per sincerar-te amb algú que realment t'importa. Dia de la sort: 10.
Taure: Aquesta setmana els Taure estareu més organitzats i deixareu de banda el caos de la
setmana passada. Intenta connectar més amb els amics, sembla que s'allunyen de tu. Dia de la
sort: 12.
Balança: Aquests dies has d'assumir noves responsabilitats i se't farà pesat, però a la llarga tindràs
una recompensa inesperada. Has de treballar més les teves relacions personals i treure la teva
part més empàtica. Dia de la sort: 12.
Bessons: Sembla que hi ha una persona de la teva vida que a poc a poc ha anat guanyant
importància. Va sent hora de fer el pas i fer-li notar. Compte amb les teves obligacions, t'estàs
quedant enrere. Dia de la sort: 13.
Verge: Aquesta setmana estaràs més relaxat i voldràs fer les coses a la teva manera. Això sí,
procura no ser massa exigent amb els altres, no tots poden seguir el teu ritme. Escolta els
consells d'un amic/ga, et convé fer-li cas. Dia de la sort: 12.
Aquari: Hi ha moments que has viscut que tornaran a tu i et recordaran coses que potser no et
vénen de gust. No t'ho guardis i parla amb un bon amic, això et deixarà les coses més clares. Dia
de la sort: 10.
Escorpí: Els Escorpí necessiteu una dosi extra d'energia perquè esteu una mica apagats. Intenta
fer coses que t'animin i estar amb gent positiva! A finals de setmana t'arribarà una recompensa
que et mereixes. Dia de la sort: 13.
Sagitari: Sembla que estàs una mica desanimat i creus que ningú sap realment com ets. Intenta
demostrar-ho més aquesta setmana, ningú sabrà tot el que portes dins si et tanques tant. Tens
bona sort amb els amics/gues. Número de la sort: 7.
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