DESVENDE OS SEGREDOS
DA MERDA DAS ESTRELAS
A sua vida seria mais fácil se tivesse informações privilegiadas acerca daquilo
que faz as pessoas vibrarem? Não se sentiria melhor sabendo que o seu colega
de trabalho está sempre a cometer erros por ser um Sagitário distraído e não
por viver para irritá‑lo? Ou que o seu irmão está sempre tão descontraído por ser
um Balança equilibrado?
Bem sei, isto parece uma loucura. Mas esta merda é mágica. Saber o signo do
zodíaco de um indivíduo pode mesmo dar‑lhe uma vantagem na compreensão
de como lidar com as pessoas na sua vida. Como é que se consegue que um
Touro apimente as coisas na cama? Com respeito pelo tempo de preparação.
Quando é que deve abordar o seu chefe Caranguejo com a sua grande ideia?
Obviamente quando tiver dónutes. Porque é que os Gémeos não conseguem
tomar a porra de uma decisão? A culpa é sempre dos inocentes. A astrologia tem
resposta para tudo.
Não se esqueça de que o signo solar de uma pessoa é apenas a ponta do
icebergue informativo. Muita coisa depende não só do seu dia de aniversário,
como também do momento do seu nascimento, mesmo ao minuto. Se conseguir
obter esse tipo de informações do seu chefe/amigo/namorado sem parecer
um psicopata do caraças, mais poder terá. Entretanto, comece por aqui.
Os Signos São F*didos ajuda‑o a descobrir as melhores maneiras de se relacionar
com os seus diretores, colegas de trabalho, interesses amorosos, amigos
e familiares, por lhe revelar todos os segredos quanto às suas caraterizações
astrológicas. Que se lixe o seu ceticismo — limite‑se a lê‑lo. Ficará espantado
com a utilidade desta merda.
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TAMBÉM CONHECIDO COMO
Áries

DIA DE ANIVERSÁRIO
Entre 21 de março
e 19 de abril

SÍMBOLOS

Fogo/cardeal/masculino

GOVERNADO POR
Marte

NUM DIA BOM

Apaixonado, destemido,
independente

NUM DIA MAU

Impulsivo, egoísta,
teimoso

CARNEIROS FAMOSOS

Vincent van Gogh,
Chance the Rapper,
Lady Gaga

C A R N E I RO

A primeira coisa que tem de saber acerca dos
Carneiros é que não têm calma nenhuma — mas
isso não é uma coisa má. Os batalhadores ousados
nascidos sob este signo ganham medalhas de ouro,
criam empresas, saem para a rua em nome de boas
causas e, geralmente, fazem merdas espantosas.
Por outro lado, não conseguem estar quietos
durante dois minutos seguidos (foda‑se!), não têm
paciência nenhuma para contratempos
e recusam‑se a perder (e, se perdem, não o fazem
com elegância). Isso significa que, muitas vezes,
vemos estes tipos destemidos a atirarem‑se de
cabeça rumo ao desconhecido como carneiros de
desenhos animados com problemas de descontrolo
emocional. Mas, munido da informação certa, pode
ajudar a fazer sobressair o melhor dos Carneiros,
e o melhor deles é bastante incrível, porra!
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A LUFA‑LUFA DAS
9H ÀS 17H
COM OS
CARNEIROS

TRABALHAR PARA UM CARNEIRO

O Carneiro não é apenas um chefe. O Carneiro
é o chefe. A expressão «líder destemido» não se aplica
tão bem a nenhum signo como a este. Os Carneiros,
simplesmente, nasceram para isso. (E sabem‑no,
caramba.) Os chefes Carneiros são muito claros quanto
àquilo que querem, nunca tendo dúvidas relativamente
ao seu rumo. E, por serem tão competentes e
otimistas, caraças, nós não conseguimos deixar
de segui‑los. Aquela energia é inebriante! Claro que
as expetativas deles são algo excessivas. (Um excesso
do tipo Snoop Dog.) Mas também conseguem ser
chefes calorosos e magnânimos, que tornam a ida
para o trabalho excitante como o raio!

Como apresentar‑lhes as suas ideias brilhantes
Este signo tem tudo que ver com desafiar as regras
e criar mudança. Mas, tendo eles tantas ideias
arrojadas e não tendo tempo a perder, os Carneiros
não têm paciência para as suas apresentações em
PowerPoint demoradas como o caraças. Quando tiver
alguma coisa a dizer, vá direto ao assunto, foda‑se!
Largue a bomba, peça o aumento, defenda o seu
ponto de vista e mantenha a sua posição, porra.
Os chefes Carneiros respeitam a coragem, pelo que
deve mostrar‑lhes o seu valentão interior. E não fique
desencorajado caso eles se passem da cabeça.
Eles precisam apenas de um minuto para se
adaptarem à noção de que nem todas as grandes
ideias têm origem neles.

C A R N E I RO

Como mostrar‑lhes o seu melhor

Com os Carneiros, dar graxa não o leva a parte alguma.
(Graças a Deus. Quem é que quer ser esse gajo?)
Em vez disso, a melhor maneira de impressionar um
chefe Carneiro é ser tão destemido e dinâmico como
ele. Quando eles apresentarem uma nova iniciativa —
que há de ser dia sim, dia não, caraças, porque
as suas mentes brilhantes estão sempre a trabalhar —,
seja arrojado. Quando tiver uma ideia aborde‑os
triunfalmente e esteja preparado para defender o seu
valor (de modo sucinto). Os Carneiros têm tudo que ver
com a azáfama e respeitam para caraças quem, como
eles, tem um pensamento próprio. Mas melhor ainda
se, ao mesmo tempo, conseguir que eles fiquem bem
vistos.
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