L'ACTUALITAT, Setmana del 3 al 9 de gener del 1986

LLEÓ

BALANÇA

(24 de juliol-24 d'agost)

Els Lleó són, en general, gent
amb capacitat de líders i fortes
dots organitzatives i de comandament El seu caràcter obert,
expansiu i dominant el converteixen en el centre de qualsevol activitat o reunió tant en activitats
empresarials com sentimentals
demostren un gran apassionament

Positiu

Quelcom inesperat arribarà a la
teva vida, t'omplirà d'inquietud
però no has de tenir por.

Negatiu

Pot caure una tormenta, però si
tens una bona xarxa d'embassaments ho podràs aprofitar.

Compte amb...

Pels nats sota aqust signe el cor i
la columna són les parts del cos
que poden veure's més compromeses. Un exercici moderat ajudarà a evitar contratemps. El ball
pot ésser una bona cura, sobre tot
si aquest es lent

VERGE

(25 d'agost23 de setembre)

Els nats sota el signe de Verge
tenen en general un caracter
accentuadament nerviós, pel qual
tendeixen a fer moltes activitats
que poden resultar esgotadores.
Tenen un caràcter fort amb un
gran sentit de la responsabilitat
Són abnegats i molt servicials.

Positiu

Els teus nervis són com cintes
d'acer que poden cedir sense arribar a trencar-se mai.

Negatiu

Camines d'un cantó a l'altre del
pont de la teva soledat sense
atrevir-te a atravessar-lo definitivament

Compte amb

Tens com a zones susceptibles de
causar problemes l'estómag i els
instestins per tant podeu sofrir
transtorns gàstrics que àdhuc
poden derivar en intervencions
quirúrgiques.

HOROSCOP/9

SAGITARI

ACUARI

(24 de setembre23 d'octubre)

(23 de novembre21 de desembre)

Positiu

La teva veu és com el cant del
grill, només sentir-la provoques
l'aparició del sol i l'estiu.

Consegueixes que els llargs trajectes es converteixin pels que
viatgen amb tú en curts passeitjos. Ets un gran conductor del
calor humà.

Fins hi tot els més experts mariners poden equivocar-se. A la
teva rosa dels vents se li estan
caient els pètals.

Ets tan corrosiu com una llimona.
No t'estranyi que a vegades
intentin disoldre't en un got amb
altres companyies.

Balança i els ronyons formen una
mala parella que solen tenir moltes discussions per tant has de
tenir una especial atenció d'
aquesta part del teu cos.

Les regions corporals són els
muscles i el fetge. Per tant heu de
vigilar de no menjar masse dolços
ni grases perquè el teu organisme
pugui funcionar a la perfecció.

Els Balança tenen un caràcter de
mesura i amabilitat És un signe
en el que es donen persones equilibrades i afectuoses, però que
necessita rebre tant com dóna.
Són força tranquil·les encara que
alguna vegada poden resultar
primmirats ja que ho esbrinen tot
molt acuradament

Negatiu

Compte amb...

22 de novembre)
Escorpí és el signe amb major
energia de tot el zodíac, amb un
comportament hiperactiu que fa
que s'embarquin en tot tipus
d'empreses arribant gaire bé sempre a un final feliç. Aquest caracter fogós també es reflecteix en la
sexualitat que, generalment és
molt accentuada.

Positiu

Positiu

Negatiu

Compte amb...

CAPRICORN^

ESCORPÍ
(24 d'octubre-

Necesites viure amb els
amics, sense amagar els
amors ni els teus odis; res
lluny del teu caràcter la
setat

Sagitari es un signe ple d'activitat La majoria comença dos o
ires treballs a l'hora. Són persones entusiastes i amb amplitud de
perspectives. El que més els
apassiona són els viatges i els
estudis.

(22 de desembre20 de gener)

V ^ ^ '

Capricorn és un signe amb dues
personalitats: Per una banda una
naturalesa ambiciossa i per l'altre
una profonda inseguretat Dintre
d'aquesta complexa psicologia el
resultat ès la ironia i un agut sentit
de l'humor. En la relació en parella són bastant orgullosos, i no
saben mai el que volen, intenten
imposar el seu criteri, caigui qui
caigui.

Positiu

teus
teus
més
fal-

Saps que no hi haurà collita si
sembres en terra esteril. Busca a
on deixes les teves llavors.

Deprés de tant foc se't cobreix
l'ànima de cendra. El caliu pot fer
cremar un nou front

Fas molt cas als rumors, estàs
massa pendent de les murmuracions: Això t'impedeix escoltar la
música.

La zona corporal dels nats sota
aquest signe són els genitals. La
manca d'exercici físic i els excesos en l'alimentació són la causa
dels teus principals problemes en
la salut

Les regions corporals són els
genolls i els canells, però també
tenen influències sobre dents i
pell. El reumatisme i les afeccions cutànees són els principals
problemes.

Negatiu

Compte amb...

Marquès

(21 de gener19 de febrer)
Acuari és un signe en el qual
cada persona és diferent a les
demés del mateix signe. Per regla
general el seu caràcter és radicalment individualista. Un Acuari
gaire bé mai claudica i manté els
seus punts de vista encara que
aquests perjudiquin els seus interessos. Tot i que tenen una actitud independent solen ser persones sociables.

Positiu

El dit del teu Déu t'ha assenyalat
Ets collita de bon any.

Negatiu

Intentes cercar tresors on ni tan
sols hi furguen les gallines.

Compte amb...

La teva regió corporal són els turmells. Unes salva-canells per
aquests temps de competència
tan violenta, poden resultar de
gran utilitat per salvaguardar la
integritat física ifinsi tot el lloc de
treball.

PEIXOS

(20 de febrer20 de març)

Peixos és un signe voluble i contradictori. El desordre, la confusió i les tendències enfrontades el
converteixen en un signe caòtic,
són persones que tenen inclinacions cap a l'engany i tot i que
tenen una tendència a fer el bé als
demés interposen el benestar aliè
al seu propi.

Positiu

A les grans ales de la teva imaginació només li falten el motor
dels diners.

Negatiu

Negatiu

No intentis sembrar a l'aire. Si
vols obtenir algún resultat has de
tocar de peus a terra.

Compte amb...

La regió corporal més sensible
són els peus. Recorda que l'elegància no té perquè estar renyida
amb la comoditat A l'hora de
preparar la teva col·lecció de
sabates no intentis estalviar el que
més tard hauràs de gastar amb
«tirites».

Compte amb...
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