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Horòscop de la setmana: del 21 al 27
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.
[intext1]
[playbuzz](function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=i
d;js.src='https://embed.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','excosdk'));
[/playbuzz]
https://www.adolescents.cat/noticia/45945/horoscop-setmana-21-al-27-setembre
Pagina 1 de 3

Versió sense playbuzz
ÀRIES
Intenta agafar-te les coses amb més calma... Aquests dies pots tenir alts i baixos d'ànim que et
portin a reconsiderar algunes decisions que ja has pres i que no has de rectificar. Si hi havia
tensions amb la família, podràs suavitzar-les. Després estaràs de bon humor i t'esperen moments
que recordaràs en un futur, sobretot moments molt especials amb els amics! Dia de la sort: 25.
TAURE
Vigila els teus continuats canvis d'humor, la teva actitut pot dificultar molt les teves relacions
personals. Ho demostres poques vegades públicament però en els fons ets una persona dolça i
això sortirà a la llum davant d'algú especial. Rebràs una recompensa per un esforç que vas fer fa
poc. Dia de la sort: 22.
BESSONS
Tens una setmana força moguda, amb algunes sorpreses. El tema de feina i estudis fluirà bé,
només fa falta que t'esforcis com ja saps fer. Intenta no barallar-te amb les persones que
t'estimen. És un bon moment per deixar enrere algú que et va fer mal. Un familiar seria molt feliç si
l'escoltessis. Dia de la sort: 25.
CRANC
Et toca prendre la iniciativa en diferents aspectes de la teva vida si vols avançar cap a on vols.És un
bon moment per escombrar les pors i mirar de donar corda a la teva projecció acadèmica o
professional! Posa't alguna peça de color blau, ni que sigui un cordó al canell. Dia de la sort: 24.
LLEÓ
El que ahir et semblava gairebé impossible ara tindràs la sensació que pots aconseguir-ho. Hi ha
una persona a la teva vida que cobrarà importància aquests dies, estigues atent als seus
moviments i pensa bé el que vols dir. Bones energies amb Verge i Taure. Dia de la sort: 21.
VERGE
La Lluna t'omple de vitalitat i t'empeny a apostar fort per tu, sense posar-te límits! Es donaran
circumstàncies favorables amb les que podràs demostrar tot el que vals. Prendràs una decisió
encertada que et portarà moltes alegries, especialment en l'àmbit de l'amistat. Molt bones energies
amb els Sagitari. Dia de la sort: 24.
BALANÇA
No pensis en aquest problema que tens i gaudeix una mica més del teu temps lliure. Aquests
dies et sentiràs més atractiu i això ho noten també els altres. Vigila la teva sinceritat, a vegades pot
fer mal. Hi ha una cançó que no pots deixar d'escoltar, que té un missatge que t'ajudarà. Color de la
sort: blanc. Dia de la sort: 21.
ESCORPÍ
Aquests dies estaràs molt somiador i voldràs viure més intensament al costat dels teus amics.
Tornaràs a veure algú que no esperaves i que et farà molta il·lusió. Tens sort amb els diners però
has de vigilar perquè et volen ràpid! Se't donarà molt bé planificar el teu futur amb idees brillants i
molt encertades. Color de la sort: vermell. Dia de la sort: 22.
SAGITARI
Els Sagitari teniu molt bona sort aquesta setmana i sembla que se us farà realitat un desig. Tens
el cap com un timbal, entre la feina acumulada i els teus amics que no paren de parlar dels seus
problemes... necessites estar una mica més per tu. Estar a soles et servirà per parlar per
whatsapp amb una persona especial i aquesta es fixarà molt més en tu. Dia de la sort: 23.
CAPRICORN
Et toca ser una mica més madur aquests dies i això et farà créixer. Lluita pel que vols! Estaràs una
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mica desanimat però una persona farà que tornis a somriure. Tens bona sort amb l'amistat i aquest
mes estaràs més receptiu que mai. Ets una mica despistat i això et jugarà una mala passada que
podràs resoldre gràcies al teu enguny. Dia de la sort: 22.
AQUARI
En el terreny amorós hi ha un canvi important, no t'ho pensis dues vegades i aprofita el moment,
estigues atent a tots els senyals. Atracció especial amb els signes d'aigua, Cranc, Escorpí i Peixos.
La sort està de la teva banda i res et frenarà. T'esperen dies de molta activitat, amb una infinitat de
coses per fer, però et sentiràs feliç i optimista. Dia de la sort: 26.
PEIXOS
Intenta no barrejar els assumptes dels estudis amb la família perquè l'estrès no l'han de pagar ells
i no s'ho mereixen. Aprèn a desconnectar. El recolzament d'un amic et serà molt útil per rebaixar
l'estrès i t'adonaràs que tens noves oportunitats d'èxit a la vista. Bones energies amb Escorpí. Dia
de sort: 24.
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