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BARAN – miesiąc ten może przysporzyć niektórym baranom wiele trudu i przeszkód
życiowych. Możecie poczuć się zmęczeni i utrudzeni życiem zawodowym i rodzinnym. Dlatego
podejdźcie do pewnych spraw z dystansem, nie jest tak, jak myślicie. Na niektóre sprawy będziecie
musieli poczekać, co na pewno nauczy Was cierpliwości i zdania się czasem na los.

BYK – bardzo ładnie zapowiada się przebieg wydarzeń w tym miesiącu dla Was. Prawdopodobnie
dotrą do Was jakieś wiadomości, dzięki którym uzyskacie wgląd w trudne dotychczas dla Was sprawy.
Uzyskacie odpowiedzi nawet na te pytania, które schowaliście, gdzieś w głębi Waszych serc.
To będzie bardzo ważne, ponieważ uzyskacie spokój ducha i stan wewnętrznej szczęśliwości. Raptem
na pewne sprawy i pewnych ludzi patrzeć będziecie ze zrozumieniem i spokojem. Miesiąc ten jest też
zapowiedzią ogólnej akceptacji przez otoczenie, czy to w pracy, czy też w sąsiedztwie. Może to być
akceptacja swojego partnera lub zostaniecie zaakceptowani przez najbliższą Waszemu sercu osobę.

BLIŹNIĘTA – w tym miesiącu czeka Was nowy etap życia. Możliwe, że odbędziecie jakąś
daleką podróż, nawet do innego kraju. Myślę, że to dobry czas na zmianę mieszkania, przeprowadzki
lub podjęcia nowej pracy, a także wspólnego zamieszkania z ukochaną osobą, wybrania i
zadeklarowania miłości lub usłyszenia tej deklaracji od bliskiej Waszym sercom osoby. Całkiem
możliwe, że podpiszecie bardzo korzystny kontrakt biznesowy. Generalnie miesiąc ten zapowiada
dla Was jakąś wspólną drogę z partnerem życiowym lub biznesowym.

RAK – w tym miesiącu w Waszym życiu dziać się będzie wiele dobrego. Niemniej jednak mogą przy
tym wystąpić sytuacje stresujące. Bo przecież drogie raki, nawet jeśli idziemy na randkę, to już
przeżywamy to spotkanie i zapewne przysparza to wiele stresu i to całkiem niepotrzebnego. Dlatego
powinniście podchodzić do życia, do sytuacji z dystansem, nie przeżywać i nie zamartwiać się
na zapas. Raczej mieć filozoficzny stosunek do codzienności. Jeśli jednak nadmiernie ulegacie
stresom, to znak, że powinniście pomyśleć o wypoczynku. Nawet parę dni urlopu potrafi
zregenerować nadszarpnięty pracą organizm.

LEW – grudzień zapewne okaże się dla Was spektakularnym sukcesem. Jednym słowem czeka
Was niezwykły, bajkowy czas. Od czego to zależeć będzie i co to Wam da, to odpowiecie sobie po
pewnym czasie. W każdym bądź razie spełniać się będą marzenia, czuć się będziecie bardzo
szczęśliwi i dla wielu z Was każda radosna chwila będzie perełką. Możliwe, że niektóre Lwy
pojadą w podróż do egzotycznych krajów, a inne wyskoczą gdzieś na narty lub pojadą na parę dni
w góry, aby złapać oddech od codzienności. Niewykluczone, że niektóre z Was spotkają tą niezwykłą
osobę, która zakręci Wam w głowie i nauczy tańca z gwiazdami. Ten miesiąc zapowiadać może dla
Was sukces i odwrócenie nieodwracalnych, trudnych spraw.
PANNA – w tym miesiącu prawdopodobnie dokonacie retrospekcji swojego życia i przywołacie
dawne wspomnienia, które nie były dla Was dobre. Zastanowicie się dlaczego tak się stało i
wyciągniecie odpowiednie wnioski. Całkiem możliwe, że dojdziecie ze sobą do ładu i
postanowicie nie bać się uczuć, otworzycie swoje serca na nową miłość. Jeśli chcecie
przedsięwziąć nowe plany biznesowe to wstrzymajcie się z podjęciem ostatecznej decyzji, ten
miesiąc nie jest dla Was korzystny na tego typu przedsięwzięcia.

WAGA – grudzień będzie dla Was wspaniałym miesiącem. Czy to w sferze kariery, czy w uczuciach
każda z Was dostanie to, o czym aktualnie marzy. Przesadą będzie chyba powiedzenie, że spełniać
się mogą wszystkie marzenia, ale kto wie...życie jest tak magiczne i bajkowe. Dlatego kochane
wagi w tym miesiącu czekają Was same dobre wydarzenia, podpisanie dobrych kontraktów,
zadowolenie z pracy. W starych związkach odnowa miłości, a dla samotnych wag poznanie nowych
partnerów życiowych.

SKORPION - miesiąc ten będzie dla wielu z Was bardzo konstruktywny i brzemienny w dobre
wydarzenia. Będziecie zabiegać o otrzymanie dobrych umów, dobrych dokumentów urzędowych,
podpisów. To niezwykły czas, aby wejść do akcji, istnieje możliwość uzyskania tego, co Was w
szczególności teraz interesuje. Jeśli macie jakieś sprawy sądowe lub prawne, to prawdopodobnie
otrzymacie korzystne dla Was rozwiązania. Reasumując, wspaniały czas przed Wami.

STRZELEC – wspaniale zapowiada się dla Was ten miesiąc, mam nadzieję, że dotyczyć to będzie
większości zodiakalnych strzelców. Drogie Strzelce, może być bardzo radośnie, nawet odlotowo. Być

może zakochacie się od pierwszego wejrzenia lub ktoś niezwykły obdarzy Was swoim uczuciem.
W sprawach typowo materialnych też zapowiada się dla Was całkiem dobry okres. Odczarują się
całkiem stare i zaczarowane sprawy. Teraz będziecie mogli realizować te przedsięwzięcia i powiecie
sobie, że warto było poczekać. Czasem taka zwłoka pozwala na spojrzenie na sprawy całkiem innym
okiem. Stąd możemy później coś robić lepiej, niż dotychczas.

KOZIOROŻEC – miłe Koziorożce, czeka Was bardzo dobry miesiąc. Siła i moc stoi przy Was, zatem
nie powinniście się niczego obawiać, lecz ruszać do przodu. Niewykluczone, że uda Wam się zdać
dobrze egzaminy lub kursy. To dobry czas na podejmowanie wszelkich działań związanych z
załatwianiem spraw urzędowych, zmianami pracy, podwyżek, a także na przeprowadzenie ważnych
rozmów z partnerami życiowymi.

WODNIK – właściwie to nie zapowiadają się Wam żadne rewelacje, ani też sukcesy. Nie znaczy to,
że będzie źle, raczej wręcz przeciwnie. Na coś trzeba będzie poczekać. To nie jest czas na dostanie
odpowiedzi, to nie czas na uzyskanie rozstrzygnięć. Za to dobry czas na odpoczynek, nabranie sił
i uzyskanie innego spojrzenia na nurtujące Was problemy. Niczego teraz nie przyspieszajcie,
macie czas, aby wszystko ułożyło się zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. To dobry czas na
przeczekanie, zarzucenie przysłowiowej sieci, ryba sama w nią wpadnie. Trzeba być po prostu
cierpliwym i cieszyć się chwilą życia. Skrzętnie zbierać dobre jego okruchy i dołączać do naszyjnika
dobrych wspomnień.
RYBY – miesiąc grudzień może być dla wielu zodiakalnych ryb czasem przełomu. Wejścia na nowy
tor, oczywiście starego życia, jednym słowem zawrotnice zostaną przesunięte i otrzymacie siłę i moc,
możliwość rozwoju. Inne z Was doświadczyć mogą rozwoju duchowego. Nie oglądajcie się wstecz,
zaakceptujcie zeszłe zdarzenia i potraktujcie wszystko jako naukę, jako doświadczenie,
potrzebne w naszej, ziemskiej wędrówce. Ponadto w tym miesiącu mogą się spełnić Wasze marzenia
odnośnie kariery i uczuć. Niektóre Ryby znajdą swoją drugą połówkę i z nią rozpoczną nową drogę
życiową. Inne za to dostaną możliwości awansu i rozwoju swojej kariery.
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