
 

 

 

 

 

Baran: 

Nie przejmuj się kłodami rzucanymi ci pod nogi. W ostatecznym 

rozrachunku okaże się, że miałeś rację. W pracy – nerwowo, w 

uczuciach – spokojnie. Zdrowie: zadbaj o nerwy – pij melisę. 
 

Byk: 

Twoje szczęście w sprawach materialnych zachwieje się nieco. 

Ostrożniej planuj wydatki. W pracy – dobre efekty, w uczuciach – 

okaż więcej dbałości o ukochanych. Zdrowie: polecana dieta 

warzywna. 
 

Bliźnięta: 

Zdecyduj wreszcie co chcesz osiągnąć. Twoje wahania nie prowadzą 

do niczego dobrego. Praca: wysil się bardziej. Uczucia: na razie 

odpuść sobie flirty. Zdrowie: dodaj sobie energii odpowiednimi 

ćwiczeniami. 
 

Rak: 

Słońce coraz słabiej grzeje, więc i twoja energia będzie maleć. Nie 

odpuszczaj tempa, bo sobie zaszkodzisz. Praca: dokończ co zacząłeś. 

Uczucia: konfrontacja nikomu nie przyniesie zwycięstwa. Zdrowie: 

pomyśl o nerkach i wątrobie. 
 

Lew: 

Przyszedł czas na cieszenie się efektami, teraz będzie już mniej 

nerwowo. W pracy: bez stresów i wstrząsów. Uczucia: ciesz się 

nową miłością. Zdrowie: nie można chcieć więcej, podtrzymuj 

kondycję. 
 

Panna: 

To najlepszy czas by coś zmienić. Podejmij jak najszybciej decyzję, 

a uda się na pewno. Praca: możesz trochę odpuścić. Uczucia: 

niespodziewany głos z przeszłości. Zdrowie: napar z dziurawca 

pomoże na dolegliwości.  
 

Waga: 

Już niedługo będzie lepiej. Uzbrój się w cierpliwość i przeczekaj. W 

pracy: nerwowo, ale efektywnie. Uczucia: twoje starania na razie 

rozbijają się o obojętność. Zdrowie: dbaj o drogi oddechowe. 
 

Skorpion: 

Ostatnio gwiazdy nie są ci zbyt przychylne. Nie podejmuj teraz 

wiążących decyzji – nie wiesz jeszcze wszystkiego. Praca: trudny 

czas, musisz się bardzo starać. Uczucia: bez wzlotów, ale i bez 

niepokoju. Zdrowie: witaminy i żeń-szeń wzmocnią organizm. 
 

Strzelec: 

Wkrótce przyjdzie czas na ważne sprawy. Zbieraj siły, gromadź 

środki. W pracy: unikaj zaległości.  Uczucia: wsparcie bliskich będzie 

wielką pomocą. Zdrowie: nie przesadzaj ze słodyczami. 
 

Koziorożec: 

Trzymaj nerwy na wodzy, bo nieostrożne słowa mogą ci zaszkodzić. 

Praca: spokojnie wysłuchaj przełożonych, nie stawiaj się. Uczucia: 

nie odgrywaj się na bliskich. Zdrowie: ćwicz jogę. 
 

Wodnik: 

Nocne chłody odbierają ci rano energię, więc korzystaj jak najwięcej 

ze słonecznych dni. Praca: daj sobie co rano czas na spokojny 

rozruch. Uczucia: pielęgnuj swój związek. Zdrowie: zielona herbata 

dostarczy energii, ćwiczenia fizyczne – endorfin. 
 

Ryby : 

Masz tysiące pomysłów i miliony słów – ale liczą się czyny. Uważaj, 

bo życie może wystawić ci rachunek. Praca: licz się z innymi, nie rób 

sobie wrogów. Uczucia: nie spalaj się – czułość jest ważna. Zdrowie: 

dbaj o równowagę, ćwicz Tai-chi. 
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Jeśli myślisz, 
Że szczęście raz jeden przychodzi 
Jesteś w błędzie. 
Myśli tok, 
Uczucie spełnienia pragnień, 
Kołem błędnym będzie. 
 
Jeśli kochasz, 
Nie dopuszczaj do szaleństwa 
Pewność – pojęciem jest ulotnym 
Nie wiesz 
Co zdarzyć się może 
W tempie zawrotnym. 

Pewnym jedno jest, 
Jeśli gorąco czegoś zapragniesz, 
Niechaj potencjał ten się wynurzy, 
Cudowne przebudzenie 
Scenariusz życia zmieni 
Już wiesz… 
Znów jesteś w podróży. 

Kącik poetycki
„Podróż w nieznane” - Renata Kowol


