Estamos na Lua Nova, que propõe uma nova abordagem
sobre a maneira como você lida com as emoções, com a
intimidade, o quanto tem se entregado a esse processo
intenso de conscientização e de transformação. É um
momento em que reconhece a sua força de superação e
percebe também a lei da impermanência.

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 psicológicas 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 a redescoberta do potencial
afetivo e criativo dos cancerianos e também com a
conscientização de emoções importantes.
O momento atual pede aos leoninos a interiorização,
a reﬂexão, a observação de seu comportamento 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.
Uma nova forma de se relacionar com as pessoas e a abertura de mentalidade que propicia o aprofundamento de
temas delicados que antes você tinha receio de compartilhar. É um momento que pode promover uma cura e
uma catarse através desse compartilhar de sentimentos.

A Lua Nova ocorre no setor ﬁnanceiro e de valores
emocionais dos librianos, indicando um momento
em que você deve ter uma nova atitude em relação às
ﬁnanças, aos recursos e ao reconhecimento de seus
talentos preciosos.
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.

Este é um momento interessante para dar adeus a
uma velha etapa, assimilando e agrade-cendo os
ensinamentos dos últimos tempos. É um
momento que ressalta a intensidade emocional e
os aprendizados espirituais.
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Por: Eliseu Oro
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Intestino preso:
o que comer

O que fazer com o intestino preguiçoso. Algumas receitas caseiras, no
entanto, podem ajudar a soltá-lo. Se
você já tentou incluir na alimentação
ameixa seca, mamão, linhaça e mesmo
assim não conseguiu soltar o intestino,
algumas receitas ajudarão no problema.
Ingredientes
1 batata yacon;
8 unidades de
uva rubi
1 mexerica
1 banana
1 pera
1 colher (café)
canela em pó
1 colher (sopa) quinoa em ﬂocos
Modo de preparo
Corte a batata e as frutas em pedaços pequenos. Na hora de comer, acrescente uma colher de canela e a quinoa
em ﬂocos.
Suco laxante de melão com yacon
Ingredientes
2 xícaras (chá) melão orange picado
1 batata yacon média
2 colheres (sobremesa) folha hortelã
1 xícara de água de coco
Modo de preparo
Bata tudo no liquidiﬁcador com
pedrinha de gelo. Beba em seguida.

Nada é eterna na terra
Por: Aparecida mariano de barros

A laranjeira tem coroa ﬂorida.
Soltando um perfume místico
Na plantação que rodeia.
Um grilo vai anotando,
No véu do sereno,
O silvo do vento,
O sussurrar do bambuza!.
Com sua própria nota musical.
O louva-a-deus
Fica paralisado,
No seu meio vivencial.
Animais rastejantes dormem.
A mão rugosa das horas vai passando
Sobre esse quadro perfeito.
Tudo o que tem vida no hoje,
Estará inerte no amanhã.
(Extr. Do “Brasil Literário 212”, de Caxias do Sul/ RS).

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 importante que você esteja emocionalmente envolvido com o que faz e que também perceba a inﬂuência das
emoções em relação ao que quer conquistar. Se você faz
as coisas apaixonadamente, o Universo conspirará para
que realize seus projetos.

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:

Bolo mesclado de
liquidiﬁcador
Ingredientes:
4 ovos
1 xícara de leite
2 colheres cheia de
margarina
1 xícara de açúcar
2 xícara de trigo
1 colher de fermento em pó
3 colheres de Nescau
Modo de preparar
Bata no liquidiﬁcador primeiro os ovos,
açúcar, margarina e o leite por 2 minutos
Coloque aos poucos a farinha de trigo
no liquidiﬁcador
Em seguida despeje tudo em uma tigela e veriﬁque se a massa está no ponto
Se já estiver, acrescente o fermento em
pó
Separe 1/2 xícara da massa e coloque o
nescau
Mexa tudo até a massa ﬁcar homogênea
Coloque em uma forma untada e enfarinhada primeiro a massa branca e logo
em seguida a de chocolate em ﬁos
pequenos sobre a massa branca
Leve para assar na temperatura de
180°C por 40 minutos
Faça uma cobertura de chocolate e
cubra o bolo
* Alexander de Almeida ﬁcou conhecido como
“Rei do Camarote” ao gastar R$50 mil em festa,
e “agregar valor com bebida que pisca”.

