
 

CÂNCER (21. VI - 21. VII) 

 

* PLANETA REGENTE: Lua 

* SÍMBOLO: água 

* PEDRA DA FELICIDADE: pérola 

* COR: verde mar 

* DIA: segunda-feira 

* NÚMERO: 2, 18 

* FLOR: lírio do vale 

 

Pessoas do signo de CÂNCER norteiam-se, antes de tudo, com o sentimento. São 

sensíveis e delicadas. Às vezes, no entanto, sabem como tiranizar o ambiente. Possuem 

humor mutável. Os cancerianos são desconfiados e muito econômicos. Geralmente suaves e 

extremamente comprometidos com questões das pessoas mais próximas, especialmente 

dessa uma, querida acima de tudo.  

Para preservar a mocidade e a saúde os cancerianos devem procurar alívio em 

passeios e natação. Precisam cuidar de seu peso. Em suas dietas não podem faltar frutas, 

verduras, sucos e água mineral. Alguns têm problemas com o estômago. Por isso, a dieta é 

importante para eles. As senhoras cancerianas precisam de apoio no “ombro masculino”.  

Canceriano, você tem nervos delicados ... , portanto, cuide deles com carinho. 

       A todos os cancerianos...  

a Redação do Portal  

lhes deseja felicidades   



RAK (21. VI - 21. VII) 

 

* PLANETA: Księżyc 

* ZNAK: WODNY 

* SZCZĘŚLIWY KLEJNOT: perła 

* KOLOR: morski 

* DZIEŃ: poniedziałek 

* SZCZĘŚLIWA LICZBA: 2, 18 

* KWIAT: konwalie 

 

Osoby spod znaku RAKA kierują się przede wszystkim uczuciem. Są wrażliwe i 

delikatnie. Czasami jednak potrafią tyranizować otoczenie. Mają zmienne nastroje. Raki są 

podejrzliwe i bardzo oszczędne. Zazwyczaj łagodne i niezwykle oddane sprawom osób 

najbliższych, a szczególnie tej jednej, ukochanej nade wszystko. 

Dla zachowania młodości i zdrowia Raki powinne szukać ukojenia w pieszych 

wędrówkach i pływaniu. Muszą pilnować swojej wagi. W ich jadłospisach nie może 

brakować owoców, jarzyn, soków i wody mineralnej. Niektóre mają problemy z żołądkiem. 

Dlatego ważna dla nich jest odpowiednia dieta. Panie Raki potrzebują wsparcia ,,na męskim 

ramieniu".  

Raczku, masz delikatne nerwy...więc dbaj o nie szczególnie. 

 

                                     Wszystkim Rakom - najlepsze życzenia składa  

                                                Redakcja naszego portalu! 

 

             


