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Signo a signo, damos-lhe bons motivos para
receber o novo ano de braços abertos.
Os planetas garantem fases positivas para
todos e força para enfrentar qualquer desafio.
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aquário
20 de janeiro-18 de fevereiro
As aquarianas são mulheres
surpreendentes. A diferença
é que, este ano, é a vida que
a vai surpreender a si.
O inesperado anda à solta e
não faltarão emoções fortes.
Ninguém a vai ouvir dizer
que a vida é maçadora.
O amor chegará em força a
qualquer momento a partir
do fim de julho. Cuidado
com as finanças: seja
prudente com os investimentos
e aconselhe-se bem.

peixes
19 de fevereiro-20 de março
Sentir-se-á um pouco
nostálgica este ano. Quem a
conhece dirá que está a
passar ainda mais tempo no
seu mundo de sonho do que
é habitual – o problema é
que gosta de lá estar! Mas
faça um esforço para
partilhar mais. Poderá
pensar que está a passar por
uma crise de identidade,
mas, no fundo, está apenas
a abrir-se a um estilo de vida
completamente novo.

ilustrações de ana catita - Texto: Feriaque/Jacqueline Bigar

ho

capricórnio
22 de dezembro-19 de janeiro
Este ano irá mudar a um
nível profundo. Parte de si
manifestará essa mudança
interior através de uma
mudança exterior – o seu
aspeto físico e estilo será um
reflexo do seu estado de
espírito. Aprenda a ouvir a
sua voz interior (verá que ela
tem razão e que poderá
mesmo ajudá-la a salvar
uma relação importante).
Será muito solicitada este
ano: estará especialmente
interessante e desejável.
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carneiro

caranguejo

balança

21 de marco|19 de abril
As relações pessoais serão
um tema importante ao
longo do ano. O seu signo é
forte e independente, o que
não facilita a manutenção de
laços fortes. Irá concentrar-se
na definição de limites.
Os seus. Faça ajustamentos
se for necessário. Se nasceu
no final de março ou no
início de abril, as surpresas
suceder-se-ão. Quando
agosto chegar, o amor estará
no ar. No geral, 2014 será um
ano muito positivo para si.

21 de junho-22 de julho
Assim que o ano entrar irá
sentir o começo de um novo
ciclo de vida. Terá a sorte do
seu lado – prepare-se para
seis meses notáveis! Em
agosto, as suas finanças
tendem a melhorar com
a entrada de mais fundos
(principalmente para quem
trabalha numa área criativa).
O amor está favorecido. Se
for caso disso, é possível que
a família cresça. Este ano
prepare-se para realizar
vários dos seus desejos.

23 de setembro|22 de outubro
A sua passagem de ano pode
não ser perfeita porque o seu
planeta regente, Vénus, vai
estar retrógrado. A boa notícia
é que essa situação acaba em
fevereiro. Durante esse período
menos bom, não deite tudo a
perder, especialmente no que
diz respeito ao amor ou ao
dinheiro. A partir de julho,
sentirá a sua carreira tomar
um rumo empolgante. Em
agosto, irá dar-se conta de que
está 100% satisfeita com a sua
vida e com os seus amigos.

touro

leão

escorpião

20 de abril|20 de maio
Vai entrar em 2014 a sentir-se
esgotada. Não faça nenhuma
mudança importante nos
dois primeiros meses do ano,
quer se trate de tomar uma
decisão importante ou
apenas de mudar a cor do
cabelo. Este ano terá que
recordar o que foi iniciado
há 14 anos. Terá de fazer
escolhas. Se tudo estiver
bem, não mexa. Caso
contrário, seja corajosa e
mude o que for preciso.

23 de julho|22 de agosto
Em agosto tente encerrar um
capítulo que começou há
cerca de 12 anos: começou
a namorar, casou-se, mudou
de carreira? Qual foi o
resultado? Se não está feliz
com as suas escolhas, vai a
tempo de fazer outras. A sua
vida doméstica poderá
parecer-lhe pesada, difícil.
Aguente firme – daqui a um
ano tudo mudará. Entretanto,
cuide de si. Coma melhor e
pratique exercício físico.

23 de outubro|21 de novembro
Este ano será o último de um
processo de maturação
intenso. Se sente a sua energia
equilibrada, verá grandes
desenvolvimentos na sua vida.
Os planetas estão a entregar-lhe uma espécie de boletim
informativo. Faça um balanço
e encare os problemas de
frente. As viagens estarão mais
favorecidas até julho. Entre
agosto de 2014 e 2015 irá ver
como os outros a valorizam,
vai sentir-se uma rock star!

gémeos

virgem

sagitário

21 de maio|20 de junho
Irá redefinir muitas áreas
da sua vida, especialmente
a sua rotina diária. Quando
achar que tudo está a
acalmar, terá uma surpresa.
Este padrão de reorganização
constante irá marcar o seu
ano. Não disse que queria
uma vida empolgante?
As probabilidades de um
aumento ou promoção são
elevadas. Se for moderada
nos gastos, verá as suas
poupanças crescer em 2014.

23 de agosto|22 de setembro
Pode ter o que quiser se se
concentrar. A sua capacidade
de manifestar os seus desejos
estará em alta até julho. Ao
longo deste ano aprenderá
muito sobre poder, controlo
e amor verdadeiro. Se está
numa relação séria, procure
ver os defeitos da pessoa que
ama: a realidade acaba
sempre por bater à porta.
Este ano terá muitas
revelações nos relacionamentos
interpessoais. Força.

22 de novembro|21 de dezembro
Este ano iniciará um novo
ciclo de vida; encare-o com
a maior lucidez possível.
Se quiser acreditar que tudo é
perfeito, pode fazê-lo. Se quiser
colocar-se em segundo plano,
também o pode fazer. A sua
vida amorosa transbordará de
emoções e momentos (felizes)
inesperados. Desfrute de cada
minuto deste ano que agora
começa e tire partido de tudo
aquilo que os próximos 12
meses lhe reservam. n
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