LEÃO (22. VII - 21. VIII)

* PLANETA REGENTE: Sol
* SÍMBOLO: fogo
* PEDRA DA FELICIDADE: rubi
* COR: amarelo
* DIA: domingo
* NÚMERO: 1
* FLOR: rosa

Os leoninos são ambiciosos e orgulhosos. Se amam, amam de verdade, se detestam,
então, é de todo o coração. Pessoas desse signo são dirigentes natos e não gostam de se
subjugar aos outros. Deveriam então pensar em abrir a sua própria firma ... porque podem ter
problemas com todo o chefe. Em geral sua saúde é boa. Mas se desejam mantê-la por longo
tempo precisam permanecer por tempo mais longo ao sol e ar fresco. Basicamente deveriam
cuidar do coração e doenças circulatórias, e manter calma e equilíbrio. Os leoninos sabem
tudo da melhor forma, não querem ouvir os conselhos de outras pessoas, mesmo dos amigos.
Esquecem que às vezes é melhor dar a razão aos outros, mesmo que seja para manter a paz,
na “própria família”.
São ótimos motoristas e sabem manter sangue frio em diversas situações da vida.
Caros leoninos! Cuidem, no entanto, da estrada porque nem todos são bons
motoristas. Vocês sempre podem encontrar-se com um carneiro teimoso ...
A todos os leoninos, os mais calorosos desejos de feliz aniversário, deseja
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LEW (22.07 - 21.08)

* PANUJĄCA PLANETA:

Słońce

* ZNAK : ognisty
* SZCZĘŚLIWY KLEJNOT: rubin
* KOLOR: żółty
* DZIEŃ: niedziela
* LICZBA: 1
* KWIAT: róża

Lwy są ambitne i dumne. Jeśli kochają - to naprawdę, jeśli zaś nienawidzą - to z
całego serca. Osoby spod tego znaku, to urodzeni przywódcy, nie lubią podporządkowywać
się innym. Powinni zatem pomyśleć o utworzeniu własnej firmy... bo z każdym szefem mogą
mieć problemy. Generalnie zdrowie im dopisuje. Ale jeśli chcą je zachować na długo muszą więcej przebywać na słońcu i świeżym powietrzu. W zasadzie powinny uważać na
serce i choroby krążenia oraz zachowywać większy spokój i równowagę. Lwy zawsze
wszystko wiedzą najlepiej, nie chcą słuchać rad innych osób, nawet przyjaciół. Zapominają,
że czasem warto ustąpić chociażby dla „świętego spokoju” we własnej rodzinie.
Doskonale prowadzą samochód i potrafią zachować zimną krew w różnych
sytuacjach życiowych.
Drogie Lwy! Uważajcie jednak na drodze ponieważ nie wszyscy są tak dobrymi
kierowcami. Zawsze możecie spotkać się przecież z jakimś ... upartym baranem.
Wszystkim Lwom - najserdeczniejsze życzenia urodzinowe składa
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