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L'horòscop de l'amor: del 12 al 18 de
juny

Aquí teniu l'horòscop de l'amor setmanal d'Adolescents.cathttps://adolescents.naciodigital.cat/)
(
. Perquè tots aquells que hi creieu, o els que senzillament us agrada mirar-lo per curiositat,
pugueu comprovar si us esperen uns dies de sort en l'amor. Les il·lustracions són de l'Esther
Domínguez, @coattika (https://www.instagram.com/coattika/) !
Aquest contingut el pots llegir en exclusiva des de l'APP d'Adolescents.cat cada dimecres.
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Versió sense playbuzz:
ÀRIES (3/5)
No et censuris els pensaments, no tinguis por a imaginar-te què és el que realment et ve de gust
fer i amb qui. Troba la manera d'expressar-ho perquè si no lluites tu per la teva felicitat, ningú ho
farà. Consell: Deixa de posar excuses, parla amb aquesta persona i fes el pas.
TAURE (2/5)
Hauràs de ser prudent i més selectiu amb les persones en qui decideixes confiar. Val més que
aquesta setmana et centris en tu i no et deixis enganyar per paraules boniques que no vénen
acompanyades de fets. Ara més que mai, necessites que t'ho demostrin. Dia de la sort: 13.
BESSONS (4/5)
La relació que tens amb algú, comença a anar com tu volies i t'adonaràs que tot l'esforç i confiança
per fi comença a donar els primers fruits. Potser no aniran tan ràpid com voldries, però cada vegada
estareu més a prop. Consell: No deixis que petits malentesos s'interposin.
CRANC (5/5)
Per fi has deixat el passat enrere i ja pots gaudir de l'ara! Et sentiràs atret/a per fer realitat uns
desitjos que mai t'havies plantejat que tenies. Certa passió et recorrerà el cos i et despertarà les
ganes de posar-ho en pràctica. Consell: no et censuris aquesta curiositat sexual. Explora't!
LLEÓ (2/5)
Fes les coses perquè et vénen de gust, no perquè vols que certa persona vegi que estàs bé!
Quan comencis a planejar les coses sense pensar en si ho sabrà o si el/la trobaràs, aprendràs a
gaudir del moment i a veure que tens gent molt a prop que val més la pena. Dia de la sort: 18.
VERGE (2/5)
Deixa de ser conformista en l'amor. No vols prendre cap decisió perquè tens por a què passarà però,
la veritat és que quan facis el pas, t'adonaràs que és el millor que podries haver fet. Consell:
Tens una connexió especial amb una persona de confiança, aprofita-ho i queda-hi.
BALANÇA (3/5)
Estàs còmode amb la teva vida, però l'amor és una assignatura pendent. Si tens parella, hi ha
aspectes que no t'agraden i, si no li transmets el que sents, mai podreu solucionar-ho. Si estàs
solter/a, no tinguis por a enamorar-te però vigila amb les relacions tòxiques. Dia de la sort: 13.
ESCORPÍ (3/5)
Necessites algú que entengui els teus silencis i sàpiga treure't les paraules quan no ets capaç de
dir-les en veu alta. És possible que ja la tinguis, però has de fer un esforç extra per ajudar que
t'entenguin... Consell: hi ha algú en qui penses sovint, aprofita el dia 13 o 14 per obrir-lo/a.
SAGITARI (2/5)
Tindràs la sort de cara però recorda que les coses no passen soles si tu no fas que succeeixin. Fa
massa temps que la vostra situació ha de canviar i per fi, ho tens tot de cara per fer que la relació
funcioni o que tinguis prou força per passar pàgina d'una vegada. Dia de la sort: 17.
CAPRICORN (3/5)
Ets de dir les coses tal com les veus, però has de vigilar la manera de dir-les o es claven com a
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punyals. Estàs ressentit/da amb algú que aprecies i és possible que aquesta setmana se t'acabi
la paciència. Consell: Conta fins a 10 i, tot i que ja està bé que li diguis, vigila el com li dius.
AQUARI (2/5)
Vas al teu rotllo però es nota molt quan estàs bé i quan malament. El problema és que últimament
les coses no van molt bé...i qui rep? Doncs solen ser les persones que més estimem i apreciem.
Vés amb compte: Cuida't més l'amor propi i surt amb els teus amics/gues.
PEIXOS (3/5)
Vigila amb les decisions sentimentals que pots arribar a prendre aquesta setmana perquè potser,
no serà el millor moment. Algú t'ha inflat el cap (per enveja) i si li fas cas, diràs o prendràs decisions
de manera impulsiva de les que te'n penediràs després. Dia de la sort: 18.
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