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Horòscop del dia: 15 d'octubre

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

ÀRIES
T'arribaran bones notícies d'una persona que està lluny i això t'animarà. Els teus amics/gues fa dies
que reclamen la teva atenció, potser és el moment de dedicar-los temps i mostrar-los el teu
afecte, encara que de vegades et costi.
TAURE
Avui algú et demanarà ajuda i et sentiràs imprescindible. Vigila, però, no esperis sempre
reconeixements i paraules boniques: no tothom expressa la seva gratitud com tu. En l'amor,
estaràs especialment optimista i això et farà fer un pas important.
BESSONS
Intenta no intervenir en els problemes dels altres perquè si ho fas, se't pot girar en contra. Dona
la teva opinió i aconsella, però deixa que les persones actuïn com creuen. Procura dedicar temps a
activitats que t'agradin, ja que estàs una mica atabalat i t'anirà bé per relaxar-te.
CRANC
Avui et miraràs les coses des d'una altra perspectiva i estaràs menys frustrat. Notaràs el suport
incondicional de la teva família i això et donarà l'energia que necessites. El teu estat d'ànim millorarà
després d'uns dies una mica grisos.
LLEÓ
T'aproparàs a una persona a qui li guardaves rancor i t'adonaràs que, ens el fons, l'has perdonada.
Això et farà sentir alliberat i per fi expressaràs els teus sentiments i seràs sincer. Centra't en els
estudis, que últimament estàs una mica dispers.
VERGE
Avui faràs alguns canvis que tenies al cap i et sentiràs en pau amb tu mateix/a. Fa poc vas decidir
posar-te prioritats i ara estàs veient que la teva actuació dona fruits. Segueix així i recuperaràs
l'equilibri que havies perdut.
BALANÇA
T'agrada tenir responsabilitats, però de vegades et passes i no ho atrapes tot. Procura agafar-te
les coses amb més calma o l'estrès anirà a més. Avui algú t'enviarà un missatge inesperat que no
sabràs com interpretar.
ESCORPÍ
Necessites comunicar-te més amb els altres: digues el que penses i el que necessites i no t'ho
quedis tot per tu. Vas acumulant coses i això no és bo. Vigila amb els teus impulsos, perquè algú
en pot sortir perjudicat.
SAGITARI
Procura controlar els teus nervis i no caiguis en les provocacions. De vegades, et centres massa
en l'opinió dels altres i molt poc en la teva. Escolta't i pren la decisió que tu creguis. A la llarga,
sabràs que has fet el correcte.
CAPRICORN
Intenta estar més receptiu. Arribaran noves persones a la teva vida i algunes d'elles seran
importants. Pel que fa als estudis, marca't uns objectius i intenta complir-los, tenir una rutina
t'ajudarà a estar més concentrat.
AQUARI
Les coses es poden complicar si no parles clar. Fa dies que et guardes alguns sentiments per tu i
els altres ho noten. Sigues sincer o cada vegada et serà més difícil expressar-te. Confia en tu
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mateix.
PEIXOS
Et sentiràs molt afectuós i tindràs moltes ganes de demostrar el teu amor a les persones que
estimes. Pot ser que avui, una notícia sobre algú que coneguis et sorprengui. Intenta no donar-hi
massa voltes i centra't en el present.
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