GÊMEOS (22. V - 21. VI)

* PLANETA REGENTE: Mercúrio
* SÍMBOLO: ar
* PEDRA DA FELICIDADE: brilhante, safira
* COR: cinza e amarelo
* DIA: quarta-feira
* NÚMERO: 5
* FLOR: tulipa
Os nascidos sob o signo de Gêmeos possuem natureza dupla. Mercúrio agraciou-as
com excelente conhecimento comercial, sabedoria inata de vida e rapidez de pensamento.
Os Gêmeos são extremamente capazes e dotados de inúmeros talentos. Na vida
pessoal são guiados pela razão e sua inteligência. Os sentimentos e as emoções são etapas
posteriores. São normalmente calmos, mas às vezes são ansiosos, sobretudo porque sempre
fazem várias coisas ao mesmo tempo.
Precisam de muita paz e descanso. Seu passatempo favorito é comer nozes e
amêndoas. Na verdade, encontram tempo para tudo. Durante os dias mais frios e as mudanças
de tempo devem ter cuidado com as vias aéreas superiores.
A partir de junho terão sucesso em todos os seus empreendimentos de vida. Terão a
oportunidade de conhecer pessoas interessantes e influentes.
A todos os Gêmeos, a Redação do Portal
deseja a realização de seus sonhos

BLIŹNIĘTA (22. V - 21. VI)

* PANUJĄCA PLANETA: Merkury
* ZNAK POWIETRZNY
* SZCZĘŚLIWY KLEJNOT: brylant, szafir
* KOLOR: szary i żółty
* DZIEŃ: środa
* LICZBA: 5
* KWIAT: tulipan

Osoby spod znaku Bliźniąt mają dwoistą naturę. Merkury obdarzył je
doskonałym zmysłem handlowym oraz wrodzoną mądrością życiową i
błyskotliwością.
Bliźniaki są niezwykle zdolne i obdarzone licznymi talentami. W życiu
osobistym kierują się rozsądkiem i intelektem. Uczucia i emocje są u nich raczej na
dalszym planie. Zazwyczaj pogodne, przeżywają czasami niepokoje, a to głównie
dlatego, że zawsze wykonują kilka rzeczy jednocześnie.
Potrzebują dużo wypoczynku i spokoju. Ich ulubionym zajęciem jest
chrupanie orzechów i migdałów. Właściwie to znajdują czas na wszystko. Przy
ochłodzeniach i zmianach pogody muszą uważać na górne drogi oddechowe.
Od czerwca będą z powodzeniem realizować swoje plany życiowe.
też szansę poznania ciekawych i wpływowych osób.

Mają

Wszystkim Bliźniakom spełnienia marzeń
życzy Redakcja Portalu

