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Vekten symboliseres av bildet på en vektskål som kan vise seg i form av diplomati og megling i
problemløsningssituasjoner for andre. I sitt eget liv kan man være konflikt ? sky, og har lett for å gi seg over i
søken etter å skape fred å ro.
Vekten er ofte godt likt, er meget sosial og trives i grupper. Han er svært intelligent, har en rasjonell
tankegang, trenger mental stimulanse, og kan servere kvikke og spontane bemerkninger. Sjarme, skjønnhet og
en behagelig utstråling preger dette tegnet og mange blir populær, og får suksess både privat og profesjonelt.
Vekten søker fred og harmoni, har sterk rettferdighetssans, og unngår krangel og disharmoni.
De liker å fremheve andres meninger og skape likeverdighet i diskusjoner og kan være god til å få andre til å
åpne og utfolde seg. Men noen kan ha en tendens til å utslette seg selv i søken etter å tilfredsstille andre.
Horoskop for Vekten - Uke 23: Skrevet av astrolog Tore Lomsdalen Fine dager: 5. 8. Forsiktige dager: 6.
10.
Din ledende planet, vakre Venus, går inn i stjernetegnet. Minfremtid er en ledende aktør av spåtjenester på
telefon og internett. Vi har mange rådgivere med forskjellig kompetanse. Våre rådgivere er mediale og

benytter. Horoskop for Vekten - juni: Skrevet av astrolog Tore Lomsdalen Greie dager: 3. 8. 13. 22. 26. 30.
Forsiktige dager: 10. 17. 24. Generelt Selv om sommeren nærmer seg. Hvorfor er vekten som den er på
bobilen? Hvordan foregår kontrollene, når skal du stanse og hva skjer om du har overvekt? Velkommen til
julematoppskrifter.no. Her finner du oppskrifter på skikkelig god norsk julemat. Det kan vel være fare for at
det slenger innom en utenlandsk rett her. Spis deg slank. Du setter et slankemål – og får hjelp til å nå det. Du
ser energifordeling i det du spiser, som gjør det lettere å regulere kaloriforbruk. 19887 brukte biler til salgs fra
autoriserte merkeforhandlere. Bruktbilpriser Gj.snitt på-ruta-pris hos autoriserte merkeforhandlere.
Nybilpriser Priser. Væren - 21. mars - 19. april : Er du født i Væren? Da er du dynamisk, høy
avgjørelseskraft, har stort initiativ og motivasjon og er ærlig og direkte. Søndag besvimte Johann André
Forfang og måtte stå over konkurransen.
Mandag var han tilbake på trening og helt i toppen.
Tromsø-hopperen leverte en. Her finner du digitalt materiell til bruk i Belte i buss-kampanjen.

