TOURO (19. IV - 20. V)

* PLANETA REGENTE: Venus
* SÍMBOLO: terra
* PEDRA DA FELICIDADE: safira
* COR: azul
* DIA: sexta-feira
* NÚMERO: 6
* FLOR: girassol

O nascido sob o signo de Touro é persistente e muito paciente. Prudente em palavras
e ações. Conservador em seus atos. O Touro dirige sua vida com cuidado. Pode alcançar a
riqueza e alta posição social. Dá valor ao dinheiro, mas também sabe ganhá-lo.
O Touro não deveria comer demais. Somente um peso adequado pode protegê-lo de
problemas cardíacos e a diabetes. Precisa se cuidar também quanto os resfriados, cuidar
especialmente da garganta que é sensível e delicada.
O tempo difícil do Touro já está passando ... Daqui a pouco todos os problemas serão
resolvidos. Lembre que o Touro possui dons artísticos que vale a pena desenvolver. Em casa
tudo se ajeita bem e assim como planejar ...
A todos os internauta deste signo ...
A Redação do Portal
deseja felicidades

B Y K (19. IV - 20. V )
* PLANETA:

Wenus

* ZNAK ZIEMNY
* SZCZĘŚLIWY KLEJNOT: szafir
* KOLOR: niebieski
* DZIEŃ: piątek
* SZCZĘŚLIWA LICZBA: 6
* KWIAT: słonecznik
BYK jest wytrwały i bardzo cierpliwy. Ostrożny w słowach i czynach.
Konsekwentny w poczynaniach. Byk kieruje swoim życiem umiejętnie. Potrafi dojść
do majątku i wysokiej pozycji społecznej. Ceni pieniądze, ale też potrafi je zarabiać.
Byk nie powinien się przejadać. Tylko właściwa waga uchronić go może
przed problemami z sercem i cukrzycą. Musi także uważać na przeziębienia, a
szczególnie dbać o gardło, które jest wrażliwe i delikatne.
Czas dość trudny dla Byka właściwie już mija... Za chwilę rozwiążą się
wszystkie problemy. Pamiętaj, że Byk posiada zdolności artystyczne, które warto
rozwijać. W domu wszystko zacznie układa się tak - jak zaplanujesz...
Wszystkim Internautom spod tego znaku - najlepsze życzenia - składa
Redakcja Portalu.

