É um momento em que reconhece a sua força de superação e percebe também a lei da impermanência, de que
tudo muda o tempo todo e é preciso a conﬁança de que
esse processo de transformações e de renascimento pessoal é para sua evolução, ariano.

Voltam à tona antigos temas importantes dos seus
relacionamentos, que você deve encarar com responsabilidade e muita maturidade e agir de uma
forma íntegra e honesta. Há muito a ser conversado,
reconsiderado, repensado.
Este é um momento muito interessante para você
entender as origens emocionais e psicoló-gicas de suas
atitudes, para rever seus hábitos e padrões e também
para dar importância à saúde e à qualidade de vida.

Estamos na Lua Nova, um momento que propõe
uma nova atitude em relação ao amor, à sexualidade, à intimidade. É um momento muito interessante e que ressaltará também seus relacionamentos.
O momento atual pede aos leoninos a interiorização,
a reﬂexão, a observação de seu com-portamento em
relação a questões emocionais, privadas e familiares. É um momento que privilegia o olhar para dentro, essa introspecção que traz uma profunda conscientização e transformação de atitudes.
Nesta semana, estamos sob a energia da Lua Nova, que
propõe uma nova forma de se relacionar com as pessoas
e a abertura de men-talidade que propicia o aprofundamento de temas delicados que antes você tinha receio de
compartilhar.

Um momento em que você deve ter uma nova atitude em relação às ﬁnanças, aos recursos e ao reconhecimento de seus talentos preciosos e de uma mudança na maneira de expressá-los.
É um momento de dar início a novos projetos, mas
como o planeta Mercúrio ainda está retrógrado em
seu signo, é importante repensar várias questões, mas
também é uma fase que estimula as iniciativas e uma
consciência mais profunda.

É um momento que ressalta a intensidade emocional e os aprendizados espirituais. É uma fase em
que ocorre a colheita do que foi se-meado desde o
seu aniversário do ano passado e é também um
ciclo de preparação para uma nova etapa.
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Resolva danos
provocados pela
depilação das axilas

Como é difícil se lembrar de passar
hidratantes nas axilas, o ideal é procurar desodorantes antitranspirantes que
já ofereçam este benefício - recentemente, fórmulas com ingredientes naturais menos agressivos, à base de minerais do mar Morto têm se destacado
pelo poder hidratante que oferecem.
Mau cheiro: O mau cheiro das axilas
pode aparecer por conta dos processos
inﬂamatórios ou infecciosos ocasionados após a depilação. Esses processos
facilitam o aparecimento de microorganismos que liberam as toxinas com
mau cheiro - o odor é semelhante àquele
provocado pelo suor excessivo.
A solução: "Evite o uso de roupas
sintéticas, elas retêm a transpiração e
colaboram para o aumento de bactérias
que causam o mau cheiro".
Irritação: É natural que a pele ﬁque
irritada e avermelhada após a depilação. Aﬁnal, a pele da região sofreu traumas em decorrência das puxadas com a
cera ou até mesmo do atrito com a lâmina.
A solução: Fazer compressas geladas no local, por
cerca de cinco
minutos, ajudam a
reverter o quadro.

Descanso - Santa Catarina
Reﬂetindo...
Convém deveras não desistir
Quando surgir o esmorecimento...
Em verdade, quão importante
É o gentil e o bom atendimento...
Que o desempenho no trabalho
Seja sim efetuado a contento...
Valorizar sempre o ser humano
Ao promover um social evento...
Nas praias há os salva-vidas
Prontos para o salvamento...
Algumas palavras da língua
Portuguesa precisam de acento(s)...
Em geral, lazer e leitura
São fontes de entretenimento...
É necessário estar bem preparado
Para enfrentar o cruel sofrimento...
É um dever preservar a natureza
Mesmo que o progresso seja lento...
Às vezes, é lógico realizar
Certas tarefas em movimento...
Também, é de alvitre próprio
Cultivar um nobre sentimento...
Durante os temporais é conveniente
Resguardar-se da chuva e do vento...
Enﬁm, no dia a dia, da existência
Elevar a deus preces de agradecimento...
(Publ. Na XXV Antologia de Poetas e
Escritores do Brasil, pág. 37, org. por
Reis de Souza, do Rio de janeiro, em
set/ 2013).

Jogo dos 7 erros

Charge

É uma bela oportunidade de você ter uma nova
atitude em relação ao amor. E a Lua Nova ressalta
a amizade, o contato com grupos e os projetos
envolvendo instituições e organizações, capricorniano.
É um momento também importante para reﬂetir sobre
sua conduta emocional e perceber que deve se desapegar, pois essa atitude abre, também, espaço ao novo,
aquariano.

Este é um momento muito interessante para você
perceber a diferença de uma atitude de entrega ao
que a vida lhe propõe e a necessidade de controlar
os acontecimentos. Na verdade, a vida lhe mostrará por meio de coincidências e sinais os caminhos a serem tomados.

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:

Doce de abóbora

Ingredientes:
2 kg de pescoço de abóbora para doce
1 colher de sopa de cal virgem
1 kg e 600 g de açúcar, cravos-da-índia,
água o suﬁciente
Modo de preparo:
Corte a abóbora em pedaços pequenos e
descasque
Coloque a cal numa bacia e cubra com água
Coloque a abóbora de molho nesta cal por
45 minutos
Retire e lave em água corrente
Coloque a abóbora numa panela e cubra
com o açúcar
Coloque água em cima até cobrir a abóbora
ligue o fogo
Ponha cravos junto
Quando começar a ferver, abaixe o fogo
Deixe ferver por horas e vá cuidando
Se for preciso, coloque mais água
Depois de 3 horas de fervura, tampe a panela
E desligue o fogo para o doce não murchar
No dia seguinte, dê outra fervura até a calda
engrossar. Só assim com a calda grossa é
que o doce está pronto. Boa apetite.

