Horóscopo do dia 10/01/2018 - Dirce Alves
Escrito por Administrator

Os nativos de Aquário possuem um caráter determinado, realizador e tenaz. Uma vez iniciada
uma tarefa vão até o final, custe o que custar, sem que nada os faça recuar. Uma vez abraçado
um ideal, lançam-se à luta, pondo em ação todas as suas forças físicas, e toda a sua potência
mental. Audaciosos, independentes e nada convencionais, dificilmente se submetem à vontade
alheia, e em seus atos e pensamentos transparece toda a ânsia de liberdade que os domina.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional
e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua
capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os capricornianos ficam até o final do dia no alerta e a indicação é a de rotina. Gastos
somente de primeira necessidade. No amor, controle o ciúmes, ou poderá discutir com seu par
afetivo. Se puder fique em casa descansando.
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Áries – Acelere os planos de crescimento. Positivo para compras ou mudanças domésticas.
Forte sintonia com o par afetivo. Organismo excelente. Aceite convites para festas, passeios e
claro pular o carnaval. C. 635 M. 8091

Touro – Os astros protegem todas as iniciativas. A sua competência e postura devem abrir
novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa diferente com seu
par afetivo, pode ser pular o carnaval na praia. C. 902 M. 4238

Gêmeos– Momento positivo para fazer mudanças que pretende em sua casa. Sinal verde
para compras de uso pessoal. Pode aceitar convites para festas, passeios ou viagens a lazer.
Seu charme esta incrível, pode investir numa conquista. Saia para pular o carnaval. C. 110 M.
6572

Câncer – Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos, mas não
cometa exageros. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa
amada e família. Aceite convites para curtir o carnaval. C. 887 M. 0643

Leão – Aproveite as oportunidades que aparecerem, e não tema novas responsabilidades.
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Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Chances de
jogos e sorteios. Pode sair para festas ou encontros neste carnaval. C. 448 M. 2716

Virgem – Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem os projetos que estão em
andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a
pessoa amada. Não descuide da alimentação se for pular o carnaval, beba muita água. C. 356
M. 7025

Libra – Bem posicionado, tudo o que fizer neste período alcançará sucesso. Dia indicado
para sair com a pessoa amada e família. Pode tentar em jogos, sorteios e loteria. Saúde
excelente. Viagens favorecidas. Aproveite o carnaval para se divertir. C. 744 M. 1806

Escorpião – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso.
Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Pode
aceitar convites para pular o carnaval.Organismo em ordem. C. 063 M. 5154

Sagitário – Fase em que terá facilidade para acertar a vida. Pode aceitar convites para
festas e reuniões de amigos. Saia para se divertir com seu par afetivo. Use sua intuição em
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jogos. Viagens favorecidas durante o carnaval. C. 221 M. 8479

Capricórnio – Você passa o sábado de carnaval no alerta, e os cuidados devem ser
redobrados neste período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua
relação com ciúmes infundados. Energia física em leve baixa. C. 496 M. 9183

Aquário– Fase para expor suas ideias com clareza. Projetos ligados à família recebem
proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Dia positivo. Muita energia para se
divertir ao lado dos amigos. C. 175 M. 3397

Peixes – A fase não é das melhores. Análise com cuidado tudo o que for fazer,
principalmente no setor financeiro. Não pressione a pessoa amada. Procure descansar e repor
as energias, nada de ambientes agitados. C. 329 M. 5960
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