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Zobacz, jak potoczy się ten weekend!

BARAN
MIŁOŚĆ
W związku czeka Cię trochę dyskusji na temat wychowania dzieci lub wnuków. Trzeba będzie zadbać
o potrzeby najbliższych.
FINANSE
W pracy zamiast walczyć o awans, skupisz się na zwyczajnych obowiązkach. W finansach ostrożnie,
nie będziesz zaciągać kredytów czy żyrować innym pożyczek.
ZDROWIE
Sfera zdrowotna wymagać będzie od Ciebie znacznie większej uwagi.

BYK
MIŁOŚĆ
W miłości dobry czas. Nie pozwolisz, aby codzienne obowiązki oddalały Cię od partnera. Partner
nagle zwróci uwagę na sprawy, które dotychczas mniej go interesowały i zacznie pomagać.
FINANSE
Wybrniesz z zaległości, nawiążesz dobre relacje. Nic Ci nie zagraża, ale stawać do wyścigu szczurów
nie będziesz miał ochoty.
ZDROWIE
Układ kostny niestety nie da Ci teraz o sobie zapomnieć.

BLIŹNIĘTA
MIŁOŚĆ
Uważaj na dawnych narzeczonych. Jeśli zaczniesz się z nimi przyjaźnić, partner wszystko wytropi i
stanie się bardzo zazdrosny.
FINANSE
Praca wreszcie przyniesie efekty, ale też większą odpowiedzialność. W finansach stabilnie, a wydatki
związane będą głównie z wygodnym urządzaniem mieszkania.
ZDROWIE
Trenuj ciało i umysł.

RAK
MIŁOŚĆ
Jeśli jesteś samotny, to nie daj się dołować i oceniać. Jeśli ktoś wpadnie Ci w oko, to postaw wszystko
na jedną kartę i ruszaj na podbój.
FINANSE
W finansach przypływ gotówki. Łatwo dostaniesz kredyt lub dotację. Bardzo dobry czas na
kupowanie ziemi lub mieszkania. Możesz upolować prawdziwą okazję.
ZDROWIE
Twój układ nerwowy nie ma się za dobrze. Codzienne obowiązki przytłaczają Cię.

LEW

MIŁOŚĆ
W miłości czeka Cię więcej spokoju i codziennych, wspólnych radości. Ktoś, kto wtrącał się w Twój
związek, znajdzie sobie inne zajęcia. Jeśli jesteś samotny, to bądź samodzielny. Zamiast na siłę
szukać miłości, skupisz się na swoim rozwoju.
FINANSE
W pracy spokojna atmosfera. W finansach stabilnie. Uda Ci się zaoszczędzić na podróże!
ZDROWIE
Problemy na tle nerwowym wpłyną na Twoją przemianę materii.

PANNA
MIŁOŚĆ
W miłości lepiej z Tobą nie zadzierać. Przegonisz kogoś, kto podrywa Ci ukochanego i zdasz sobie
sprawę, jak wiele Was łączy. Jeśli jesteś samotny, to będziesz miał powodzenie, ale wcale nie tak
łatwo będzie Cię poderwać.
FINANSE
W finansach znacząca poprawa. Różnych korzystnych okazji będzie o wiele więcej, a Ty w porę je
wykorzystasz.
ZDROWIE
Poczujesz dolegliwości związane ze stawami. Warto udać się prędko do lekarza lub na rehabilitacje.

WAGA
MIŁOŚĆ
W związku skoncentrujesz się na własnych potrzebach. Partner dopasuje się, albo zostanie w domu
sam ze swoim narzekaniem. Jeśli jesteś samotny, to wyjdź do ludzi. Drugą połowę znajdziesz w kole
zainteresowań lub na zebraniu organizacji charytatywnej.
FINANSE
Praca będzie ważna. Szef Cię doceni, a Ty bądź otwarty na nowe znajomości, bo przydadzą Ci się w
dalszej karierze.
ZDROWIE
Zadbaj o kości i wzrok. Potrzebujesz więcej wapnia.

SKORPION
MIŁOŚĆ
Zapragniesz podróżować i zdobywać nowe umiejętności. Będzie więcej zaproszeń w ciekawe miejsca
i imprez, na których spotkasz starych przyjaciół.
FINANSE
Praca zapowiada się ciekawiej. Wyjdziesz z cienia. W finansach bez większych zmian, ale możesz
zarobisz na swoich specjalnych umiejętnościach.
ZDROWIE
Trochę ruchu na świeżym powietrzu także Ci się przyda. Nie oszczędzaj na tym, co dobre dla Ciebie.

STRZELEC
MIŁOŚĆ
W związku podejmiesz trafne decyzje dotyczące mieszkania i wspólnych inwestycji. Będziecie
budować, pielęgnować i urządzać dom tak, aby było Wam wygodniej.
FINANSE
Praca może Cię nudzić, ale pilnuj stanowiska. Ktoś może mieć na nie chrapkę, ale Ty odeprzesz ten
atak. W finansach wielka poprawa!
ZDROWIE
Zwróć uwagę na oczy!

KOZIOROŻEC
MIŁOŚĆ
Jeśli jesteś samotny, to unikaj emocjonalnych szantażystów. Ktoś może Cię osaczać i wplątywać w
zależność, na co nie będziesz miał ochoty.
FINANSE
Praca zacznie przynosić Ci więcej satysfakcji. Nie daj się namówić na żadne kredyty lub
przeprowadzki.
ZDROWIE
Cieszyć się będziesz teraz dobrym zdrowiem. Siła i witalność jest po Twojej stronie.

WODNIK

MIŁOŚĆ
Jeśli jesteś samotny, to uda Ci się zakończyć niefortunną znajomość z kimś, kto nie jest w Twoim
typie, ale wciąż zawraca Ci głowę.
FINANSE
Praca przyniesie Ci satysfakcję, ale nie bój się zmian, bo wyjdą Ci na dobre. W finansach możliwa
znacząca poprawa. Zgromadzisz pieniądze na wymarzony zakup lub wyjazd, o jakim marzyłeś.
ZDROWIE
Zwróć uwagę na swoje serce. Nie ignoruj znaków.

RYBY
MIŁOŚĆ
W związku więcej spokoju. Partner będzie pomocny, a jego rodzina nie będzie wtrącać się w Wasze
sprawy.
FINANSE
Pewne arcyciekawe szkolenie sprawi, że zapragniesz zmienić zawód lub otworzysz dodatkową
działalność.
ZDROWIE
Twoje dłonie, ale i stopy będą newralgicznymi punktami. Zadbaj o właściwe pozycje i ruch.
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Zobacz też:

Jak one wyglądają?! Zdjęcia gwiazd bez makijażu
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