Quarta-Feira, 27 de Maio de 2020 - 07:27 (Geral)

HORÓSCOPO: VEJA O QUE OS ASTROS
RESERVAM PRA VOCÊ NESSA QUARTAFEIRA (27)
#signos #horoscopo

Áries (21/03 - 20/04)
Talvez você se canse das mesmas histórias e busque assuntos diferentes nas redes
sociais, nos livros e pesquisas na internet. Crie um clima divertido com os filhos ou o par
e evite se envolver em discussões repetitivas. Apesar das restrições, o dia poderá ser
leve e criativo. Pequenos prazeres levantarão o astral. A Lua ativará sua criatividade.
Invente coisas gostosas.
Touro (21/04 - 20/05)

Família e casa com mais atenção hoje. Faça aquela faxina ou arrumação que foi adiada e
limpe também as emoções. Dia de cultivar sentimentos positivos e a generosidade nas
relações próximas, enquanto espera respostas para dar andamento do trabalho.
Lembranças do passado virão à tona. Organize fotos e diminua “tranqueiras” acumuladas
com o tempo
Gêmeos (21/05 - 20/06)
Converse com irmãos e compartilhe sonhos. Acerto de documentos poderá gerar
ansiedade. Agilize procedimentos via internet e vença uma parte das burocracias. O que
precisar fazer pessoalmente terá que esperar. Planos pessoais ficarão mais definidos e
trarão maior confiança no futuro. Amor em fase de transformações e de ajustes às novas
condições
Câncer (21/06 - 22/07)
Planos de estudo e de desenvolvimento pessoal estarão no radar. Talvez precise
repensar investimentos e economizar dinheiro para planos de longo prazo. Avaliações
profundas nos relacionamentos trarão revisões de comportamento e escolhas. Aproveite
este período que antecede o aniversário para fazer um balanço dos últimos tempos e
finalizar um ciclo.
Leão (23/07 - 22/08)
Dê atenção às amizades e relacionamentos próximos. Com Lua em seu signo, o dia será
de muitas emoções e de envolvimento com a coletividade. Revele sentimentos e sonhos.
Novos planos e mudanças no estilo de vida trarão motivação para vencer os desafios do
momento. Amor em pausa. Some forças com amigos e aumente a presença nas redes
sociais.
Virgem (23/08- 22/09)
Dia sujeito a distrações e devaneios. Siga dicas dos sonhos e da intuição. Novas relações
chegarão pelas redes e surpreenderão. Trabalho exigente e rotina cansativa cobrarão
mais horas de sono e melhor administração do tempo. Se estiver em busca de
oportunidades, as comunicações profissionais estarão aquecidas. Resgate contatos.
Carreira em ascensão.
Libra (23/09 - 22/10)

Conquistas no trabalho trarão projeção e prestígio. Comemore resultados, motive a
equipe e fortaleça a liderança. Se estiver em busca de emprego, contatos de hoje abrirão
portas na carreira. Bom também para se inscrever num concurso ou iniciar um projeto
autoral. Amor com mais companheirismo, mesmo a distância. Melhore o desempenho
com treino on-line.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Mudanças e caminhos de evolução profissional ficarão mais claros. Planeje o futuro,
inicie um projeto e aumente a produtividade no trabalho. Decisões de vida terão a
inspiração do amor. Aprofunde uma relação especial e resolva diferenças. Apesar das
limitações do momento, você estará mais perto dos sonhos. Dê um passo mais amplo na
carreira e ganhe popularidade.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Confiança e união fortalecerão o casamento. Encurte distâncias numa relação especial
com sentimentos generosos, concessões e aceitação das diferenças. Planejamento de
mudanças trará mais entusiasmo, mesmo que precise aguardar por melhores condições
para viabilizar os novos planos. Enquanto espera, envolva a família com atividades
estimulantes em casa.
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Curta o prazer das atividades de rotina e cultive a paz interior. O dia convidará à
privacidade. Crie estratégias de trabalho, cuide da saúde e organize seus espaços.
Leituras estimulantes, pesquisas e estudos abrirão a cabeça e renovarão conceitos.
Plutão e Júpiter retrógrados em seu signo trarão reflexões sobre escolhas, ambições e
projeto de vida. Mudanças pela frente!
Aquário (21/01 - 19/02)
Amor com mais emoção, carinho e decisões práticas. Sol e Lua fortalecerão planos a dois
e a união no casamento. Assuntos financeiros poderão gerar tensões passageiras. Evite
gastos impulsivos. Apesar das instabilidades desta época de pandemia, a vida pessoal
ficará mais gostosa com soluções criativas e prazeres diferentes. Circule pela internet e
anime o clima.
Peixes (20/02 - 20/03)

Agilize contatos e reformule planos de trabalho. O dia favorecerá as finanças e decisões
familiares. Alguém do passado retornará com nova proposta. Marte em seu signo anuncia
conquistas pessoais importantes e novos começos. Bom para aumentar a independência
e a atitude nas relações. Negociações positivas. Assuma novos desafios e recupere
perdas.

