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.
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CORTAR O CABELO

Objetivo

Filé mignon ao molho madeira

Por: Frederico E. Wollmann

Ingredientes:
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.

Ao escolher um tipo de corte para o seu
cabelo, tenha em conta o formato do seu
rosto e a textura do seu cabelo, e não olhe
só ao que está na moda.
Um rosto redondo beneﬁcia de um corte
que o alongue, tal como cortes cujas pontas
ﬁquem viradas na direção do rosto, e com
pouco volume, de forma a atenuar as
curvas do rosto. O uso de cabelo curto será
mais favorável para este tipo de rosto, mas
se optar por usar o cabelo comprido,
escalá-lo poderá
ser uma boa
escolha.
Um rosto
triangular exige
um corte que lhe
dê mais volume
na zona próxima
do queixo (zona maxilar). Este tipo de rosto
beneﬁcia com um corte médio, que não
ultrapasse os ombros.
Para um rosto quadrado, a melhor opção
será um cabelo comprido e volumoso, de
preferência encaracolado ou ondulado.
Um rosto longo ou retangular beneﬁcia
com um comprimento curto ou médio, que
não ultrapasse os ombros, de modo a
destacar a zona do pescoço, alongando-o.
Este tipo de rosto é favorecido pelo uso de
um cabelo ondulado.
O rosto oval é aquele que é mais versátil no
momento de escolher o corte, pois adaptase facilmente a qualquer tipo de corte e
comprimento.

Coerente é quem não procura se enganar
Quando não alcançar o visado sucesso,
Mas do fracasso tira o proveito de sanar
Frutos impedimentos ao progresso.
Para que alguém manifeste coerência
É preciso que se habitue a planejar
Antes de agir, só assim exibe prudência.
Se adiar para amanhã poderá fraquejar.
Pode prejudicá-lo a subjetividade
Quando levada ao limiteda teimosia,
Um bom ajustamento da integridade
Propiciará que abandone a heresia.
O justo tem objetivo deﬁnidos,
Tem aptidão de responder: Por que vivo?
Na vida mantém despertos os sentidos,
Trabalha com energia, afasta paliativo.
O compenetrado faz dos erros do passado
O alicerce do sucesso no futuro,
Ao invés de viver a prantear o fado
Estrutura o tempo atual seguro.
É quem procura contar mais consigo
Na resolução dos próprios problemas,
É pessoa ativa, desvia casual perigo,
Com bom senso equaciona seus dilemas.
(Extr. Da Coletânia Poética da Casa do
Poeta “ Lampiao de Gas”, de São Paulo –
SP, no ano de 2012).

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:

1/2 kg de ﬁlé mignon em cubos
3 colheres de sopa de azeite
1 cebola picadinha
2 dentes de alho amassados
1 tablete de caldo de carne
sal se necessário
pimenta
calabresa a
gosto
1/2 copo
americano
de vinho
branco
1 vidro de molho madeira 340 g
1 vidro pequeno de champignon
Modo de Preparo:
Dourar a carne com a cebola e o
alho no azeite
Acrescentar os demais ingredientes
Deixar por 5 minutos, desligar e
servir.

