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Sprawdź, co czeka Cię w tym tygodniu!

Horoskop tygodniowy 09.09-15.09.2013

BARAN

MIŁOŚĆ
Życie stawia przed Tobą różne cele a jednym z nich jest cel miłości, zaglądasz w przyszłość i pytasz
się kiedy się zakocham, Twoje serce musisz stać się bardziej otwarte na to ujrzeć w drugiej osobie
kogoś więcej niż tylko znajomego Ci człowieka.
FINANSE
Będziesz cieszyć poparciem szefa przy realizacji nowego projektu. Wszystkie problemy z tym
związane uda Ci się pokonać z łatwością, nie ma obawy, że coś się może nie udać. To dobry czas na
inwestycje. Baranów pracujących w handlu czekają wysokie obroty.

ZDROWIE
Pij dużo wody mineralnej i nie pal papierosów.
BYK

MIŁOŚĆ
Znów zawiedziona miłością, ile razy popełniasz ten sam błąd angażujesz się w związek z osobą która
nie jest wolna z nadzieją że on/a dla Ciebie zmieni swoje życie. A wszystko tylko dlatego, że drzemie
w Tobie lęk przed samotnością, który nie jest dobrym doradcą.
FINANSE
Chwilami możesz czuć osłabienie energetyczne, nie będziesz miał ochoty na realizacje żadnych
konkretnych zamierzeń w sferze zawodowej. Taka sytuacja oznacza, że należy się zatrzymać i
zastanowić czy już zrobiłeś wszystko dla swojej kariery.
ZDROWIE
W tym tygodniu Twoja kondycja nie będzie rewelacyjna.
BLIŹNIAK

MIŁOŚĆ
Los uchyli przed Tobą furtkę do lepszego pełniejszego życia, bardziej wartościowego, od Ciebie tylko
zależy czy wykorzystasz te możliwości, czy jak zwykle się wycofasz z obawy przed zobowiązującym
związkiem.
FINANSE
Znużona pracą? Czy raczej brak satysfakcji z wykonywanych zajęć, taka postawa oznacza tylko jedno,
czas na zmiany, nie możesz dłużej czekać, że stanie się cud i problemy rozwiążą się bez twego
udziału.
ZDROWIE
Ograniczaj spożywanie używek.
RAK

MIŁOŚĆ
Kurczowo trzymasz się życia i osoby, która od dawna nie spełnia Twoich oczekiwań, boisz się zmian
bo nie wiesz dokąd one prowadzą ale trwanie w życiowej stagnacji nie służy Ci do odczuwania
radości i szczęścia.
FINANSE
To że zostałeś zwolniony z pracy, to nie znaczy, że masz teraz trzymać się z boku i czekać aż
pracodawca znajdzie Cię sam. Staraj się powoli stanąć na nogach, odrzucić wszelkie swe

ograniczenie i rusz nad podbój rynku z pewnością zostaniesz zauważony.
ZDROWIE
Wykup sobie karnet na basen.
LEW

MIŁOŚĆ
Porzuciłeś nie próbując nawet zrozumieć drugiej strony, teraz okaże się, ze byłeś w błędzie i wydałeś
pochopną decyzję. Jeśli nadal pragniesz powrotu wykonaj krok w kierunku tej osoby, ona do Ciebie
wróci, bo wciąż ma Ciebie wiele uczuć, Twoje serce także nie jest zimne.
FINANSE
Spodziewałeś się, że nowa praca którą ostatnio podjąłeś przyniesie Ci więcej satysfakcji niż
poprzednia, niestety nie wliczyłeś w to kosztów i wkładu poniesionego w pracę. Na odwrót sytuacji
już za późno ale zamiast narzekać postaw sobie nowy cel i dzięki żelaznej konsekwencji wytrwale dąż
do celu.
ZDROWIE
Zrób koniecznie badania.
PANNA

MIŁOŚĆ
Twoje postrzeganie świata nie zmienia się od lat, chętnie spędzasz czas z osobami które
odpowiedzialnie i poważnie patrzą na życie a w Twoim otoczeniu pojawił się ktoś, kto świat obiera
emocjami a Twoje serce bije na widok tej osoby. Los spłatał Ci figla.
FINANSE
Wydajesz się być uporządkowana ale czasem i Ciebie zaskakuje życie, możesz spodziewać się
powiadomienia o zaległych mandatach bądź nie zapłaconych rachunkach. Na szczęście Twoja
kondycja finansowa nie jest taka kiepska i nie odczujesz tych opóźnionych obciążeń.
ZDROWIE
Regularny tryb życia i wzmocnienie organizmu powinno Ci wejść w nawyk.
WAGA

MIŁOŚĆ
Nie masz szczęścia w miłości to dopuść do głosu swoją intuicję, przekonaj się o jej nieomylności,
dzięki temu znajdziesz skuteczny sposób do dotarcia serca, które od dawna jest dla Ciebie
najważniejsze a jednak do tej pory nie potrafisz zbliżyć się do niego.
FINANSE

Podążanie znajomą ścieżką kariery może i ma swoje plusy bo nic Cię nie zaskoczy ale gdybyś jednak
postawił na naukę nowych rzeczy to z pewnością poprawisz swoją wiedzę a także szanse na
stanowisko wyższe niż sam sobie zaplanowałeś.
ZDROWIE
Będziesz w lepszej formie, zadbaj o większą dawkę ruchu.
SKORPION

MIŁOŚĆ
Nie panikuj że miłość odchodzi, jeśli Wasz związek oparty jest na prawdziwym uczuciu te negatywne
wydarzenia z pewnością go scalą, jeśli w Waszej relacji największym spoiwem był sex nie będzie do
czego wracać.
FINANSE
Uważaj dokąd Cię niesie nurt zdarzeń i kontroluj sytuację bo możesz zapędzić się w ślepy róg i
potem już nie będzie wyjścia jak trzymać się tej drogi. Pomyśl o tym jak poprawić swoje finanse bo
ich kondycja od dawna nie jest najlepsza.
ZDROWIE
Zadbaj o bardziej uregulowany tryb życia i zdrowe odżywianie.
STRZELEC

MIŁOŚĆ
Czujesz się samotna nawet mając u boku bliską Ci osobę i tłum wielbicieli i nigdy nie zadałaś sobie
pytania dlaczego Twoje życie wydaje Ci się puste, masz wszystko a jednak czegoś Ci brak. Może
warto zadbać także o duchowe relacje z najbliższymi osobami które są w Twoim otoczeniu, odkryjesz
jak wielkie ma znaczenie bycie z kimś blisko, nawet jeśli nie padnie ani jedno słowo.
FINANSE
Przed Tobą czas gdzie pojawi się mnóstwo okazji do zdobycia nowych doświadczeń, jeśli szef zechce
Cię wysłać w delegacje nie zastanawiaj się ani przez chwilkę. Korzystaj z okazji do podróży i nowych
kontaktów, co w przyszłości z pewnością zaprocentuje.
ZDROWIE
Zdrowie wyjątkowo nie sprawi Ci wielkich kłopotów.
KOZIOROŻEC

MIŁOŚĆ
To czas przemyśleń, świadomość tego, co jest dla Ciebie ważne stanowi treść Twego życia i pomoże
Ci w wybraniu właściwej osoby, bycie z kimś tylko po, żeby nie być samotnym nie jest dobrym
rozwiązaniem, gdyż prędzej czy później ta relacja i tak ulegnie załamaniu.

FINANSE
Ciesz się z tym co masz i nie rozważaj teraz czego Ci brak, podchodzisz zbyt materialnie do życia,
pieniądze wydajesz na niepotrzebne gadżety zapominając że rozwój ducha jest tak samo ważny, jak
świat materialny, a może nawet ważniejszy.
ZDROWIE
Zadbaj o stan swoich nerwów.
WODNIK

MIŁOŚĆ
Nużyć Cię będzie rutyna w relacji ale nie jest to dobry moment, żeby beztrosko wejść w romans. Los
tak obierze drogę, że będziesz musiał ponieść odpowiedzialność za swoje czyny więc dobrze się
zastanów zanim rzucisz się w wir namiętności.
FINANSE
Życie jest pełne niespodzianek a Ty wciąż możesz się wiele nauczyć, jednak to że od dawna nic się w
Twoim życiu nie dzieje w Twoim życiu wpływa na Ciebie destabilizująco ale zamiast czekać sam
podejmij pierwszy krok ku zmianom.
ZDROWIE
Drobne dolegliwości które męczą Cie od dawna mogą się nasilić.
RYBY

MIŁOŚĆ
Nowa poznana osoba przypadła Ci szczególnie do gustu, może nie połączy Was namiętne uczucie ale
będziesz miał szanse powiększyć grono oddanych Ci przyjaciół więc warto zaryzykować i pozwolić
rozwijać się tej relacji. Los wskaże Wam właściwą drogę.
FINANSE
Nie widać przy Tobie większych kłopotów po za tym, że wciąż czeka na Ciebie spłata zaległych
zobowiązań. W obecnym czasie jednak nie musisz się niepokoić o swoją pozycje zawodową wydaje
się być stabilna.
ZDROWIE
Masz problemy z włosami, teraz uda Ci się wzmocnić ich kondycje.
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