Nesta semana teremos uma das Luas Cheias mais
intensas e marcantes do ano de 2013 e que trará reﬂexos aos relacionamentos arianos. Percepção de como
você está conseguindo ou não harmonizar a individualidade e as relações e também as questões pessoais.
Nesta semana teremos uma das Luas Cheias mais intensas e marcantes do ano de 2013 e que trará reﬂexos aos
relacionamentos arianos. Percepção de como você está
conseguindo ou não harmonizar a individualidade e as
relações e também as questões pessoais e proﬁssionais.
A Lua Cheia traz à tona algumas tensões existentes em
relação ao amor e a amizade e também ao desapego emocional necessário para que os geminianos evoluam. É
um momento que evidencia questões que já há muito
tempo podem estar lhe incomodando.

É um momento bastante delicado e tenso, mas que
também pode promover a mudança de atitudes, a
partir da compreensão de que você deve agir com
mais autonomia e individualidade, sem deixar de
aprofundar os vínculos emocionais.
Hora de reﬂetir se você está traduzindo na realidade
cotidiana o que realmente pensa e acredita, leonino. Esta
é a semana da Lua Cheia, sempre um momento intenso e
que traz à tona os conﬂitos e os desaﬁos que estão sendo
vivenciados ao longo das últimas semanas.

Esta semana pode ser sentida como a gota d´água
que faltava para realizar certas rupturas e mudanças,
virginiano. Mas atenção com a tendência a atitudes
extremistas e drásticas, embora em relação a algumas situações.
É em seu signo que ocorre a Lua Cheia nesta semana,
traduzindo um momento muito especial, mas também
tenso, em que há o desaﬁo de harmonizar individualidade e relacionamentos, uma atitude mais autônoma e
independente, que promova novas situações nas suas
relações e parcerias.
Esta é a Lua Cheia do desapego, escorpiano. Da percepção das situações e comportamentos que não podem
mais continuar e que tem reﬂexo em suas relações e
também em questões ligadas ao trabalho e a saúde.

É o momento em que ﬁca claro que você não pode
mais agir segundo velhos padrões, mas também
deve evitar um comportamento egoísta e radical.
Tudo depende desta transformação de valores
que está ocorrendo em sua vida, sagitariano.
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Poema do dia dos Pais

Aromas que curam
Com apenas algumas gotas, você consegue
diminuir ansiedade, insônia, TPM e
depressão.
Alecrim Alivia dores e sintomas de
depressão, melhora a circulação e a
digestão descongestionam o peito e
combate infecções.
Camomila Reduz inchaço, trata sintomas
de alergia e problemas digestivos, alivia
estresse, insônia e até depressão.
Canela Diminui sintomas da menopausa,
crises de dor de cabeça, enxaqueca, cistite,
ansiedade,
estresse, insônia
e
depressão.
Capim-limão
Controla TPM,
estresse,
ansiedade e
pressão alta. Ainda trata ferimentos e
queimaduras e diminui dores musculares.
Eucalipto Baixa febre, alivia sinusite e
tosse, além de amenizar acne e furúnculos.
Hortelã Trata problemas digestivos e
alivia dores de cabeça e musculares.
Laranja Combate cólica, prisão de ventre
e problemas digestivos.
Lavanda Controla a pressão baixa, trata
queimaduras, alivia cólicas, alergias
respiratórias e depressão.
Patchouli Atua contra gripes e
reumatismo.
Sândalo É antidepressivo, antiinﬂamatório, afrodisíaco, diurético,
laxativo e sedativo.

Pai, minha vida toda
Eu sempre sonhei alto.
No viver lindos dias dos pais, com
presentes
E comemorações.
Pai, eu como um bom ﬁlho,
reconheço todo
Teu prestigio, e tenho orgulho de te
dizer
Que tu és signiﬁcante.
Tão crescente é minha alegria,
Por estares ao meu lado.
Pai, eu sempre segui teus conselhos.
És o meu espelho e o fruto do meu
viver.
Sinto-me feliz em seguir teus passos;
Com isso me abasteço de
inspiração...
Pai, o melhor presente que posso te
oferecer
É te desejar “felicidade”, e que
comemoramos
Muitos dias dos pais; com poemas e
canções...
Pai, em minha vida, estas sempre
presente.
Fico contente por ter a tua
companhia.
És um verdadeiro pai.
(Extr.daColetânia Poética da Casa do Poeta
“Lampião de Gás”, vol. 2, pág. 104, 2012).

Por: Sebastião Vieira da Silva

Jogo dos 7 erros

Charge

Momento de grandes desaﬁos na carreira e nos relacionamentos dos capricornianos. Chegamos ao momento
da Lua Cheia, que é o auge do atual ciclo e que traz à tona
a necessidade de conseguir harmonizar conﬂitos que
estão sendo vivenciados nas relações, na vida familiar,
nas emoções e na carreira dos capricornianos.
Expressar-se com autenticidade e agir de acordo com o
que você pensa é fundamental nesse momento, aquariano. Mas também é importante respeitar pontos de vista e
verdades diferentes das que você tem. Essa é a diferença
entre agir com equilíbrio ou de forma rebelde e radical.

Uma Lua Cheia desaﬁadora ocorre no céu astrológico desta semana e pede aos piscianos a conscientização dos seus valores e os valores alheios e a
necessidade de estabelecer uma ponte entre você
e as pessoas, que seja uma ponte de conciliação.

Sudoku:
O objetivo é encaixar
no quadro números de
1 a 9 de tal maneira
que eles não se repitam
em cada linha
horizontal ou vertical.
Dentro de cada área de
3x3 quadrados também
não pode haver
repetições.

Resposta:

Biscoito de chocolate
Ingredientes:
2 colheres de sopa de margarina
3 colheres de sopa de açúcar
9 colheres de farinha de trigo
3 colheres de chocolate em pó
1 colher de chá de fermento em pó
1 ovo

Modo de Preparo:
Na tigela coloque a margarina, o açúcar
e a farinha de trigo
Bata até misturar bem a margarina
Aos poucos acrescente o chocolate em
pó, o fermento e por último o ovo
Bata até misturar bem
Faça bolinhas, passe-as no açúcar
Coloque em uma assadeira untada e
polvilhada
Leve ao forno médio por 20 minutos

