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DRODZY CZYTELNICY!
Przekazujemy w Wasze ręce Wielki Horoskop 2013. Znajdzie-
cie w nim całoroczne przepowiednie dotyczące miłości,  
zdrowia, urody oraz kariery, które zostały przygotowane  
specjalnie dla Czytelników „Faktu” przez wróżkę Selenę.  
Choć w nadchodzącym roku nie wszystkie znaki Zodiaku  
spełnią swoje najskrytsze pragnienia, to wszystkim serdecz-
nie życzymy, aby wkroczyli w kolejne 365 dni w spokoju  
i pogodzie ducha, które tak są nam potrzebne.

  4  Horoskop 2013 Gwiazdy zdradzają tajemni-
ce: jakie czekają Cię niespodzianki, komu zawrócisz  
w głowie, dokąd i z kim wyjedziesz na wakacje?

30  Krzyżówki Odrobina relaksu dla każdego.

34  Esencja smaku Uwodzicielskie i przepyszne 
desery dla dwunastu znaków Zodiaku. 

47   Feng shui Nasz miniprzewodnik po chińskiej 
sztuce aranżacji wnętrz i ogrodu.

52   Horoskop apolliński Co dzień tygodnia,  
w którym się urodziłaś, mówi o Twoim charakterze?

56   Chiromancja Nie oddawaj swej ręki w nie-
powołane ręce. Wróżenie z dłoni wymaga ogromnej 
wiedzy i wieloletniego doświadczenia.
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Czy 2013 rok będzie szczęśliwy i pomyślny dla wszystkich znaków 
Zodiaku? Dowiedz się, komu dopisze fortuna, kiedy nadejdzie wielka 
miłość, a może zmienisz pracę na lepszą i trafisz kumulację w lotto

Los zapisany 
w gwiazdach
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Co przyniesie 2013 rok? Astrologia od wieków 
zajmuje się przewidywaniem przyszłości, inter-
pretując oddziaływanie planet na nasze życie. 

Wróżka Selena nie tylko scharakteryzowała dwanaście 
znaków Zodiaku, lecz również podaje, co nas czeka  
w zbliżającym się roku. Radzi także, czego unikać,  
a co koniecznie zrobić, żeby być przez cały rok zdro-
wym, zadowolonym z finansów oraz szczęśliwym  
w życiu prywatnym i zawodowym. Dwanaście  
nadchodzących miesięcy zapowiada się dla znacznej 
większości znaków optymistycznie, zwłaszcza w sferze 
uczuciowej. Ci, którzy pozostają pod wpływem Jowi-
sza, największej planety Układu Słonecznego, mają 
zapewnione powodzenie we wszelkich poczynaniach, 
a nawet zaszczyty i sławę. Mars w Twoim znaku 
wprawdzie może zwiastować nieszczęścia, ale tylko 
niewielkie. To znak energetyczny, kobietom daje 
szansę na szczęście w miłości. Natomiast Wenus, 

symbol harmonii, gwarantuje miłość i przyjaźń. Odpo-
wiada też za finanse i sposób ich pomnażania. Tych, 
którymi będzie rządził Saturn, na szczęście jest niewie-
lu, a nawet jeśli ta planeta wejdzie w Twój znak, po- 
zostanie w nim przez chwilę. Jej wpływ silnie bowiem 
ogranicza wszelkie zmiany na lepsze. Za to Uran 
zapowiada zmiany, na które czekasz i które są nieunik-
nione. Merkury odpowiada za aktywność umysłu, 
inteligencję i rozwagę – jego wpływ sprzyja kontaktom 
towarzyskim. Podczas pływu Neptuna najłatwiej 
uporasz się z uzależnieniami od papierosów, alkoholu, 
leków, narkotyków. Pluton, chociaż najmniejszy  
z planet, jest bardzo silny i daje nadzieję na oczekiwa-
ną zmianę. Słońce zapewnia znakom szczęście rodzin-
ne i miłość, Księżyc zaś jest wyjątkowo opiekuńczy, 
dlatego dobrze, gdy czuwa nad tymi, których celem 
jest rodzina. W naszym horoskopie znajdziesz, kiedy 
każda z tych planet odziałuje na Twój znak.

Horoskop
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Jak na DŁONI
Chociaż to o oczach mówi się, że są zwierciadłem duszy, jednak tempera-

ment czy osobowość drugiego człowieka najłatwiej odczytać z ręki.  
Chiromancja wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, które nabywa się  

z czasem, ale i tak mowa dłoni nie jest zrozumiała dla każdego

JAK WRÓŻYĆ
Linie dłoni kształtują się do około 
25 roku życia. Pierwsza zasada jest 
taka, że poszczególne linie (główne 
i pomocnicze), wzgórza, znaki  
i figury, ich kształt, kolor należy 
rozpatrywać jako układ całościowy,  
Po drugie, każda dłoń powinna być 
rozpatrywana oddzielnie. Osoby 
praworęczne wróżą z ręki prawej, 
osoby leworęczne – z lewej. Do 

wróżenia używamy 
tej ręki, którą pisze-
my. Nazywana jest 
ręką główną, gdyż 

opisuje postawę  
życiową człowieka, 

jego wolę działania, 
charakter i zdolności.  

Druga dłoń opisuje  
to, co ukryte i to, co się  

wydarza w życiu, a na co 
człowiek nie ma wpływu.  

Poza liniami i wzgórzami  
ważna jest charakterystyka  

całej dłoni: jej kształt, wielkość, 
także kształt i długość palców,  
pod uwagę bierze się nawet  
wygląd paznokci. 

1LINIA ŻYCIA Wbrew poszech-
nej wiedzy opisuje siłę i jakość, 

a nie długość życia. Mówi o ilości  
energii, witalności, motywacji i fizycz- 
nej sile, jakie masz do dyspozycji przez 
całe życie. Linia ta cieszy się najwięk-
szym zainteresowaniem osób analizu-
jących siatkę swoich dłoni.  
Długa i wyraźna – doskonałe zdro- 
wie, długie i dynamiczne życie.
Krótka – ogromna energia życiowa, 
ale i zagrożenie poważną chorobą.
Szeroka – życie zbyt intensywne,  
bez troski o zdrowie.
Długa i delikatna – długie życie, lecz 
trzeba cały czas uważać na zdrowie.
Krótka i niewyraźna – słabsza 
osobowość oraz tchórzostwo.
Podwójna – życie pod silnym wpły-
wem lub dominacją innej osoby.
Rozpoczynająca się poniżej linii głowy 
– nieopanowanie, słaba wola, ulega-
nie słabostkom i brak samokontroli.
Rozpoczynająca się od linii głowy  
– opanowanie i wyrachowanie.
Rozpoczynająca się od wzgórka 
Jowisza – ogromna ambicja i silne 
dążenie do sukcesów.
Przerwy – częste zmiany w życiu.
Falista – niestałość w uczuciach i brak 
równowagi.
Przerywana z zachodzącymi na sie-
bie odcinkami – może oznaczać 
chorobę lub jakieś bolesne wydarze-
nia, ale niezbyt dramatyczne.
Przerwana na początku – poważna 
choroba w dzieciństwie.
Rozwidlona na końcu – zmiany  
w życiu oraz bieda na starość.

LINIE GŁÓWNE
2 LINIA GŁOWY (ROZUMU) 

Obok linii życia – najważniejsza 
na dłoni. Określa inteligencję, walory 
umysłowe, odwagę i umiejętność pa-
nowania nad emocjami. 
Mało widoczna lub jej brak – rzad-
ki przypadek. Oznacza brak ambicji  
i niski poziom intelektualny.
Długa i odchylona ku dołowi  
– duża wyobraźnia i talenty twórcze..
Oddzielona od linii życia – odwaga 
i skłonność do ryzyka.
Krótka – trudności z koncentracją 
i mała wyobraźnia.
Normalna – komunikatywność,  
dobra pamięć i jasność myśli.
Sięgająca aż do wzgórka Księżyca 
– skłonności do fantazjowania.
Linia wygięta – możliwy wypadek.
Mocno zaznaczona – umiejętność 
koncentracji.

Szeroka – słaby refleks, brak  
pewności w realizacji zamierzeń.
Głęboka – duża inteligencja plus 
zdolności manualne. 
Przebiegająca blisko linii życia  
– zdrowie, wybuchowość,  
zapalczywość.
Linia niewyraźna – roztargnienie, 
częste bóle głowy, słaba pamięć  
i brak koncentracji.
Linia pofalowana – zmienny charak-
ter, uleganie wpływom i skąpstwo.
Przecinająca linię życia – nieśmia- 
łość, złośliwość i kłótliwość.
Zakończona rozwidleniem – uzdol-
nienia bardzo rozproszone po róż-
nych dziedzinach.
Zakończona potrójnym rozwidle-
niem – to kombinacja inteligencji, 
wyobraźni i przedsiębiorczości  
przynosząca duże korzyści.

3 LINIA SERCA Opisuje uczu-
cia, jakimi darzymy ludzi wokół 

nas. W jej kształcie i przebiegu  
odzwierciedlone są ich trwałość  
i intensywność. Zaznaczona jest 
wyraźniej na dłoniach kobiecych, 
gdyż kobiety częściej w życiu 
kierują się uczuciem.
Wznosząca się w kierunku palca 
wskazującego – powodzenie  
w uczuciach, ale również niestałość.
Szybko załamująca się i zanikająca 
– osoba w niewielkim stopniu zdolna 
do miłości.
Zbyt cienka – świadczy o egocentry-
zmie i wewnętrznym chłodzie.
Poprzerywana i przypominająca 
łańcuszek – określa osobę, która za 
każdym razem zakochuje się intensy-
wniej niż poprzednio.
Przebiegająca blisko linii rozumu  
– oznacza ścisłe powiązanie  
z domem i tradycją rodzinną.

Przebiegająca wysoko – rozum 
góruje nad uczuciem.
Bardzo długa – nadwrażliwość, 
nadpobudliwość i zazdrość.
Dłuższa od linii głowy – osoba 
kierująca się uczuciami.
Prosta – osoba zamknięta, nieufna.
Niewyraźna – kłopoty uczuciowe.
Krótka i cienka – niezdolność do 
przeżywania wielkich uczuć.
Poprzerywana – niestałość uczuć.
Nachylona do linii głowy – melan-
cholia ze skłonnościami do zazdrości.
Dotykająca linii głowy – emocjo-
nalność, mała wydolność serca  
i wynikające z tego zaburzenia.
Pofalowana – oziębłość.
Linia z odgałęzieniami  
– szlachetność, dobroć i wierność.
Zakończona rozwidleniem  
– szczerość uczuć i dobrotliwość.
Przerywana, z zachodzącymi na  
siebie członami – uszkodzenie serca.

SKÓRA NA DŁONI
Gładka – wrażliwość

Wilgotna – nerwowość
Pomarszczona – oschłość

Sucha – opryskliwość

1. LINIA ŻYCIA 
2. LINIA GŁOWY
3. LINIA SERCA 
4.  LINIA LOSU  

(SATURNA,  
PRZEZNACZENIA)

5.  LINIA SŁOŃCA 
(APOLLA)

6. LINIA MERKUREGO 
7. OBRĄCZKA WENUS
8.  PIERŚCIEŃ  

SALOMONA 
9. PIERŚCIEŃ SATURNA 
10.  STYGMATY  

MEDYCZNE 
11. LINIE DZIECI
12. LINIE ZWIĄZKÓW 
13. ŁUK INTUICJI
14. VIA LASCIVA
15. LINIA MARSA
16. LINIE SYMPATII 
17.  PIERŚCIEŃ  

RODZINY 
18.  BRANSOLETKI  

(RASCETA) 

Chiromancja
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4LINIA LOSU (SATURNA, 
PRZEZNACZENIA)  

Linia kariery, spełnienia zawodowego. 
Występuje na dłoniach ludzi, którzy 
sami dbają o swoją przyszłość, wyko-
rzystując talenty i rozpoznając własne 
ograniczenia. Świadczy o samokontro-
li, dyscyplinie, determinacji, zmyśle 
praktycznym, sile woli i poczuciu celu. 
Biegnie od nadgarstka w kierunku 
palca środkowego (palca Saturna – to 
stąd pochodzi nazwa). Linia ta określa 
najważniejsze zdarzenia w życiu.  
Brak linii Saturna – bezpośredniość; 
dojście do szczęścia i sukcesów możli-
we tylko dzięki ciężkiej pracy, cierpli-
wości i pokorze.

Długa – szczęśliwe życie, dobre  
zdrowie i pomyślność w interesach.
Krótka – życie trudne, ale szczęśliwe.
Szeroka – życie nieco monotonne.
Głęboka – szczęśliwe i feralne wyda-
rzenia należy przypisać swoim decyzjom.
Falista – brak życiowej stabilizacji.
Nieregularna – życie chaotyczne  
w nie najlepszym zdrowiu.
Przerwana – liczne trudności, proble-
my życiowe i zdrowotne. 
Linia z odgałęzieniami – kłopoty,  
ale małego formatu i niezbyt częste.
Podwojona (z linią równoległą)  
– duży potencjał energii życiowej, 
długie, satysfakcjonujące życie  
i radość z posiadanych rzeczy.

6 LINIA MERKUREGO  
Patronuje jej rzymski bóg handlu, 

zysku i kupiectwa. Linia ta jest oznaką 
zdolności mediacyjnych. Zaczyna się 
pod małym palcem i biegnie w kie-
runku przegubu dłoni. Na jej podsta-
wie możemy uzyskać informacje  
o stanie fizycznym i intelekcie. Często 
osobę o silnie zarysowanej linii Mer-
kurego czekają sukcesy finansowe.
Brak linii zdrowia – słaba budowa 
ciała i niezbyt dobre zdrowie.
Długa – zdrowie i świetna pamięć.
Głęboka i dobrze zaznaczona 
– dobry stan zdrowia.
Falista – nerwowość i związane  
z tym problemy.
Podwojona – równowaga wewnętrz-
na, umiejętność dochodzenia do celów.
Krótka – dobre zdrowie, intuicja,  
ale znacznie gorsza pamięć.
Szeroka – natura flegmatyczna,  
brak polotu i finezji.
Wiele linii – słabe zdrowie i nie  
najlepsza pamięć.
Przerywana – brak stabilizacji, pew-
nego bytu oraz kłopoty zdrowotne.

LINIE POMOCNICZE
7 OBRĄCZKA WENUS  

Im pełniejsza, tym większa  
wrażliwość na potrzeby najbliż-
szych przyjaciół i rodziny.

8 PIERŚCIEŃ SALOMONA  
Oznaka wielkiej mądrości.

9 PIERŚCIEŃ SATURNA  
Oznaka smutku i melancholii.

10 STYGMATY MEDYCZNE  
Znak uzdrawiających dłoni.

11 LINIE DZIECI  
Oznaka płodności.

12 LINIE ZWIĄZKÓW 
Każda z nich symbolizuje 

szczególnie intensywny związek 
emocjonalny.

13 ŁUK INTUICJI  
Znak kogoś, kto ma rozwi-

nięty szósty zmysł.

14 VIA LASCIVA  
Oznacza uczulenie na używ-

ki, u niektórych znak kłopotów, 
wynikających z ich nadużywania.

15 LINIA MARSA 
Oznaka wojowniczości.

16 LINIE SYMPATII  
Oznaka ciepłego serca.

17 PIERŚCIEŃ RODZINY 
Oznaka silnych więzów  

rodzinnych.

18 BRANSOLETKI (RASCETA)  
Oznaka długowieczności.

5 LINIA SŁOŃCA (APOLLA) 
Pokazuje sukces i spełnienie, twór-

cze wykorzystanie talentów. Mówi  
o bogactwie (także metaforycznym), 
choć jej brak nie oznacza biedy. Nazy-
wana też jest linią talentów, powodze-
nia lub szczęścia. Zaczyna się z dołu 
dłoni i biegnie w kierunku wzgórka 
Słońca. Około 25% ludzi nie ma tej linii.
Długa – inteligencja i uzdolnienia 
twórcze.
Brak linii Słońca – osoba banalna, 
wulgarna, niewrażliwa na piękno.
Słabo zaznaczona – niewielkie  
powodzenie w życiu.
Szeroka – pośpiech, chaotyczność .  
Wyraźna i prosta – osoba szczęśliwa.
Krótka – powodzenie życiowe, suk-
cesy zawodowe i uznanie otoczenia.
Falista – zmienność losu i brak gustu.
Podwójna – duże szczęście w życiu 
i wielkie sukcesy.
Potrójna – duże uzdolnienia i sukce-
sy osiągnięte dzięki własnej pracy.
Przerywana – częste zmiany posta-
nowień, nieumiejętność podejmowa-
nia decyzji.
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Dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, ma decydujący wpływ na nasz 
charakter i to, do czego dążymy w życiu. Horoskop apolliński podpowiada 

nam, jacy jesteśmy i czego możemy spodziewać się od życia
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Tabela nr 1. Do cyfry znalezionej na skrzyżowaniu roku, w którym się urodziłaś,  
z miesiącem Twoich urodzin, dodaj liczbę dnia urodzenia (patrz tekst obok).

Dla astrologów infor-
macją niezbędną do  
postawienia prawid-

łowego horoskopu jest 
dzień naszego przyjścia na 
świat. To on pozwala okre-
ślić specyficzny dla każdego 
z nas układ planet, zazna-
czając te, które mają wpływ 
na nasze życie, które kształ-
tują charakter i oczekiwania. 
Wiedziano o tym już w sta-
rożytności – począwszy od 
Egiptu faraonów, skończyw-
szy na wiekach średnich. 
Horoskop apolliński oparty 
na przepowiedniach Pytii, 
kapłanki świątyni Apollina 
w Delfach, był chętnie od-
czytywany jeszcze przez 
Rzymian, którzy wierzyli, że 
los człowieka jest uzależnio-
ny od dnia tygodnia, na któ-
ry przypadły jego urodziny. 
W horoskopie apollińskim 
każdemu znakowi przypisa-
na jest cyfra i symbol  
– owoc. Żeby prawidłowo 
odczytać swój horoskop, 
trzeba przede wszystkim 
znać dzień tygodnia, w któ-
rym się urodziliśmy. Do tego 
służą dwie tabelki znajdują-
ce się obok. Dla przykładu 
sprawdźmy, jaki dzień tygo-
dnia przypadał na 12 wrześ-
nia 1975 roku. W tabeli nr 1 
znajdujemy po lewej stronie 
swój rok urodzenia (z przy-
kładu jest to 1975). Następ-
nie u góry szukamy miesią-
ca, w którym się urodziliśmy 
(w przykładzie jest wrze-
sień). Teraz prowadzimy li-
nie od roku i miesiąc, aż się 
skrzyżują. Odczytujemy cyfrę 
na skrzyżowaniu tych linii  

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

36
37

niedziela
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

(w przykładzie jest to „1”). 
Znalezioną cyfrę dodajemy 
do dnia urodzin 

(1+12=13), 
a liczbę otrzymaną z doda-
wania odszukujemy w tabeli 
nr 2 („13” wskazuje na pią-
tek). Wiedząc już, w jakim 
dniu tygodnia przyszliśmy 
na świat, zaglądamy na na-
stępną stronę, żeby dowie-
dzieć się, jacy jesteśmy na-
prawdę, co nas wzmacnia,  
a czego powinniśmy unikać.

Tabela nr 2. Liczbę, którą otrzymałaś z dodania  
do odnalezionej w tabeli nr. 1 cyfry i liczby dnia uro-
dzenia, odszukaj w tabeli nr 2. W Tym samym rzędzie 
znajdziesz dzień tygodnia, w którym się urodziłaś.

Horoskop apolliński
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Horoskop apolliński

Urodzeni w sobotę: 
Sukces leży w zasięgu ręki  
– jesteś pracowita i ambitna. 
Rzadko popełniasz dwa razy 
ten sam błąd. Saturn predys-
ponuje Cię do zajmowania 
odpowiedzialnych stanowisk 
i robisz to nie dla sławy, lecz 
z poczucia misji. Wykazujesz 
racjonalizm w podejściu na-
wet do spraw błahych, ale 
według Twojego patrzenia 
na świat, wszystko powinno 
mieć swoje miejsce. Jesteś 
zażenowana, gdy masz ko-
goś ocenić. Saturn obdarza 
Cię skłonnościami do pesy-
mizmu i oschłości. 
OWOC: Pigwa
OPIEKUŃCZA PLANETA: 
Saturn
NAJWIĘKSZE ZALETY: 
Punktualność
NAJWIĘKSZE WADY:  
Wygórowana ambicja.
MĘŻCZYZNA DLA CIEBIE: 
Spontaniczny, wierny  
i z fantazją.

Urodzeni w poniedziałek: 
Jesteś spod znaku Księżyca, 
więc wyróżniasz się z tłumu. 
Uwagę przykładasz do  
wyglądu, również możesz 
nieco szokować poglądami. 
Jesteś obdarzona intuicją  
i empatyczna. Wadą bywa 
huśtawka nastrojów i prag-
nień. Często martwisz się  
na zapas. Partner powinien 
dawać Ci poczucie bezpie-
czeństwa, dlatego musisz 
mieć do niego ogromne  
zaufanie. Twoje życie może 
być pasmem sukcesów, ale 
pod warunkiem nieustannej 
pracy nad sobą.
OWOC: Brzoskwinia
OPIEKUŃCZA PLANETA: 
Księżyc
NAJWIĘKSZE ZALETY: Intui-
cja, wrażliwość, empatia.
NAJWIĘKSZE WADY:  
Wybujała ambicja.
MĘŻCZYZNA DLA CIEBIE: 
Wzbudzający zaufanie,  
odpowiedzialny i troskliwy.

Urodzeni we wtorek:  
Zazwyczaj osiągasz to,  
co chcesz. Bywa jednak,  
że w dążeniach się zapę-
dzisz, a wtedy stajesz się 
arogancka. Wojowniczy 
Mars daje Ci siłę przebicia  
i optymizm, którym zarażasz 
innych. Jesteś stała w uczu-
ciach i nastrojach, decyzje 
podejmujesz po przeanali-
zowaniu sprawy. Chętna  
do pomocy innym, ale nie-
pozwalająca się wykorzysty-
wać. Potrafisz powiedzieć 
„nie!”. Lubisz pracować sa-
modzielnie, ale często gubi 
Cię własne roztargnienie. 
OWOC: Jabłko
OPIEKUŃCZA PLANETA: 
Mars
NAJWIĘKSZE ZALETY:  
Zdolności przywódcze.
NAJWIĘKSZE WADY:  
Roztargnienie, arogancja.
MĘŻCZYZNA DLA CIEBIE: 
Twardo stąpający po ziemi, 
z charakterem.

Urodzeni w środę:  
Nie zważając na przeszkody, 
zmierzasz do wyznaczonego 
celu. Wzbudzasz zaufanie, 
łatwo nawiązujesz kontakty, 
a znajomi doceniają Twoje 
walory intelektualne. Uważ-
nie słuchasz innych, ale jak 
już dorwiesz się do głosu, 
nie potrafisz przestać mówić. 
Sprawdzasz się jako partner 
w interesach – pomaga Ci  
w tym zdolność przewidy-
wania. Wolisz mieć wszystko 
zaplanowane, niż improwi-
zować. Negatywny wpływ 
Merkurego sprawia, że po-
ciąga Cię złe towarzystwo.
OWOC: Mandarynka
OPIEKUŃCZA PLANETA: 
Merkury
NAJWIĘKSZE ZALETY:  
Intuicja i inteligencja.
NAJWIĘKSZE WADY:  
Nadpobudliwość
MĘŻCZYZNA DLA CIEBIE: 
Rozrywkowy, potrafiący  
rozbawić Cię do łez.

Urodzeni w czwartek: 
Gotowa do pomocy, łagodna 
i dobroduszna, chociaż cza-
sem wpadasz ze skrajności 
w skrajność, a wówczas sta-
jesz się rozrzutna, nie potra-
fisz odmówić sobie następ-
nej porcji lodów. Masz ta- 
lent organizacyjny i dlatego 
nie boisz się odpowiedzial-
ności. Jesteś dobrym pra-
cownikiem, ale kariera nie 
jest dla Ciebie najważniejsza. 
Jowisz zapewnia Ci powo-
dzenie. Umiejętnie łączysz 
abstrakcyjne myślenie z kon-
kretnym pojmowaniem rze-
czywistości.
OWOC: Gruszka
OPIEKUŃCZA PLANETA: 
Jowisz
NAJWIĘKSZE ZALETY:  
Gotowość do poświęceń.
NAJWIĘKSZE WADY: Zapał 
szybko przemijający.
MĘŻCZYZNA DLA CIEBIE: 
Lojalny, wierny i tolerancyj-
ny – zwykle poważny.

Urodzeni w piątek: 
Jesteś we władaniu Wenus, 
więc w życiu kierujesz się 
częściej sercem niż rozumem, 
nie cierpisz jednak z tego po-
wodu. Bujasz w obłokach, 
ale nic na tym nie traci Twoja 
odpowiedzialność. Masz du-
szę artystyczną, fantazję i... 
uwielbienie płci przeciwnej. 
Również Wenus zawdzię-
czasz determinację, z jaką 
dążysz do celu. Starasz się 
robić wszystko jak najlepiej  
i chcesz jak najlepiej wyglą-
dać. Ale mężczyznę wolisz 
mieć u boku mądrego niż  
tylko przystojnego.
OWOC: Oliwka
OPIEKUŃCZA PLANETA: 
Wenus
NAJWIĘKSZE ZALETY:  
Precyzyjność, dokładność.
NAJWIĘKSZE WADY:  
Wysokie mniemanie o sobie.
MĘŻCZYZNA DLA CIEBIE: 
Wielbiący Cię romantyk  
z poczuciem humoru.

Urodzeni w niedzielę: 
O człowieku leniwym mówi 
się „urodzony w niedzielę”. 
Nic podobnego! Patronujące 
temu dniu Słońce dodaje 
podopiecznym energii. Jeśli 
ktoś nigdy na nic nie ma cza-
su, na pewno tym kimś je-
steś Ty – bystra ponad prze-
ciętność. Zawsze możesz li-
czyć na pomoc wpływowych 
przyjaciół, co niewątpliwie 
pomaga Ci w karierze. Jeśli 
jesteś szefem, podwładni Cię 
uwielbiają, chyba że nie po-
trafisz ukryć własnej zawzię-
tości. Często też popadasz  
w konflikt z otoczeniem.
OWOC: Ananas
OPIEKUŃCZA PLANETA: 
Słońce
NAJWIĘKSZE ZALETY:  
Optymizm 
NAJWIĘKSZE WADY:  
Pretensjonalność
MĘŻCZYZNA DLA CIEBIE: 
Wrażliwy i wyrozumiały  
realista.

DZIECI ŚWITU I ZMIERZCHU
Na ziemiach polskich zapamiętywano porę przyjścia na 
świat dziecka. Miała ona determinować w przyszłości 
jego charakter. I tak urodzeni:
• o wschodzie Słońca nie wątpią w swoje zdolności, 
co pozwala im bez problemów realizować plany.  
Życie mają spokojne i długie. 
• w samo południe będą uparcie dążyć do osiągnięcia 
szczytów. Są ambitni i zawzięci. Naładowani energią 
nie stronią od przygód, czasem biorą na barki więcej, 
niż mogą udźwignąć.
• o zmierzchu są nieco melancholijni, a przy tym roz-
ważni. Przedkładający rozsądek nad fantazję. Skupieni 
nie tylko na sobie, lecz także na problemach innych. 
• o północy uważają rodzinę za największe szczęście, 
dlatego są doskonałymi małżonkami i rodzicami. Cenią 
spokój i stabilizację. 

DATY 
SPECJALNE
Oprócz dni tygodnia,  
horoskop apolliński zwra-
ca uwagę na kilka dat. 
Według „owocowego” 
podziału pierwszym wy-
różnionym dniom przypi-
sano ORZECH, zaś 
AGREST przypadł  
w udziale 13. dniu paź-
dziernika.
ORZECH (URODZENI  
15 MARCA, 15 MAJA,  
15 SIERPNIA – BEZ 
WZGLĘDU NA DZIEŃ  
TYGODNIA)
Indywidualistka, której 
często nie rozumieją na-
wet najbliżsi. A wszystko 
z powodu nieodpartej 
chęci przekraczania gra-
nic. Masz trudny charak-
ter – zmienność nastro-
jów jest u Ciebie na po-
rządku dziennym: euforia 
przeplata się z rozpaczą. 
Uczucia wyrażasz w spo-
sób dramatyczny, inten-
sywny, zawsze raczej 
przesadny. Z byle powodu 
wpadasz w panikę, co 
powoduje, że nie zawsze 
jesteś traktowana poważ-
nie. Cierpisz z tego powo-
du, bo Orzechy są naj-
częściej nadwrażliwi. 
AGREST (13 PAŹDZIER-
NIKA – BEZ WZGLĘDU 
NA DZIEŃ TYGODNIA)
Spokojnie, najlepiej  

HOROSKOP APOLLIŃSKI – jednoznacznie trudno określić, kiedy powstał, wiadomo natomiast, gdzie. Sięgnąć  
trzeba aż do starożytnej Grecji. W Delfach, świątyni Apollina, siedząca na trójnogu wieszczka – kapłanka Pytia  
– wieściła przepowiednie. Z czasem jej wróżby traciły jednak posłuch, ponieważ coraz częściej mijały się z rzeczy-
wistością. Dopiero Rzymianie odkryli wyrocznię delficką na nowo, gdy wprowadzony kalendarz juliański podzie-
lił rok na miesiące, miesiące na tygodnie, a te na dni, którym patronowała inna planeta, zaś planety nie pozosta-
ją bez wpływu na nasze życie. Ich oddziaływanie zapisano w świątyni Apollina jako horoskop apolliński. 

w domu lub samotnie  
– to Twoje ulubione spo-
soby spędzania wolnego 
czasu. Lubisz się uczyć, 
ale nie przepadasz za 
zmianami – poruszanie 
się po utartych szlakach 
daje Ci poczucie stabiliza-
cji i bezpieczeństwa, na-
wet jeśli z czasem przera-
dza się to w rutynę. Przy-
jaciół dobierasz starannie, 
masz ich niewielu, za to 
oddanych i sprawdzonych 
w trudnych sytuacjach.
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Magia  
feng shui

Równowaga, harmonia i powodzenie nieodłącznie związane  
są ze starożytną chińską sztuką geomancji. Zasady feng shui  

mogą być wprowadzone w życie niewielkim kosztem,  
za to ze znaczącą korzyścią dla wszystkich domowników

Feng shui
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Feng shui

Sięgające starożytności chińskie 
feng shui wyznaczyło kilka  
zasad, dzięki którym prawidło-

wo przepływająca w mieszkaniu 
energia będzie działała na Twoją 
korzyść – wprowadzi spokój i har-
monię oraz poprawi samopoczucie. 
Czasem wystarczy nieco przesunąć 
mebel albo dodać określony ele-
ment zmieniający przepływ energii, 
aby zaledwie po kilku dniach  
odczuć poprawę stanu fizycznego  
i psychicznego. 
Kluczową sprawą w praktyce feng 
shui jest znajomość pięciu elemen-
tów i sposobu ich oddziaływania 
pomiędzy sobą w tworzeniu po-
myślnych i niepomyślnych sił. Tymi 
pięcioma elementami są: woda, 
drzewo, ogień, ziemia oraz metal. 
Sztuka polega na tym, żeby między 
tymi żywiołami utrzymać równowa-
gę, ponieważ zawsze tam, gdzie 
występuje chociażby niedostatek 
jednego z nich – albo jednego jest 
za dużo – pojawiają się problemy. 
W pomieszczeniu, w którym po-
wstaje negatywna energia, czujemy 
się bardzo źle. Ale nie tylko o złe 
samopoczucie chodzi: zła energia 
jest przyczyną ogarniającego nas 
smutku, przez nią chorujemy. Działa 
również na inne sfery naszego życia 
– sprawy rodzinne i zawodowe.  
I odwrotnie: gdy te pięć elementów 
harmonijnie ze sobą współgra, 
sprawy układają się pomyślnie, 
przynosząc szczęście. 
Istnieją trzy rodzaje interakcji  
żywiołów: produkcyjny, osłabiający 
i niszczący. W pierwszym woda 
tworzy drzewo, drzewo – ogień, 
ogień – ziemię, ziemia – metal,  
metal – wodę, woda – drzewo.  
W drugim, osłabiającym, jeden ży-
wioł pobiera energię z innego, czyli 
np. drzewo do życia potrzebuje 

wodę, więc ją pochłania, woda 
osłabia metal, ponieważ pod jej 
wpływem powstaje rdza, itd.  
I w ostatniej reakcji, niszczącej: 
woda gasi ogień, ogień topi metal, 
ziemia wchłania wodę. Co zrobić, 
żeby między żywiołami szalejącymi 
w naszych domach zapanowała 
równowaga? Zacznijmy od sypialni.

ŚPIJ SPOKOJNIE,  
KOCHANIE
Ustawienie łóżka w sypialni zawsze 
nastręcza wiele problemów. Jednak ni-
gdy nie wolno tego odpuścić – w koń-
cu właśnie w nim spędzamy średnio 
jedną trzecią część życia. Biorąc pod 

uwagę zalecanie feng shui, ustawiamy 
je nie na wprost drzwi, a już na pew-
no nie tak, żeby osoba leżąca miała 
skierowane stopy w stronę wejścia. 
Jeśli jednak jest to niemożliwe, są spo-
soby, które pozwalają przerwać prze-
pływ złej energii. Dobrze byłoby od-
dzielić tę przestrzeń przynajmniej  
parawanem – lekkim, drewnianym  
i przenośnym. Dostęp do łóżka powi-
nien być z trzech stron i raczej nie za-
leca się robienia pod nim rupieciarni... 
Te niepotrzebne rzeczy lepiej przecho-
wywać w piwnicy. Również lampa su-
fitowa nie powinna zwisać bezpośred-
nio nad głową śpiącego – im dalej 
tym lepiej. Dobrze jest zastosować   

kilka źródeł światła, świece zapacho-
we i jonizujące powietrze lampy solne. 
Trzeba pamiętać, że w sypialni musi 
być sympatyczny nastrój. Feng shui 
odradza wieszanie na ścianach luster, 
zwłaszcza tak umieszczonych, żeby 
odbijała się w nim osoba śpiąca.  
Ale, niestety, w wielu naszych do-
mach, właśnie w tym pokoju stoją 
szafy z lustrami w drzwiach. Można 
temu zaradzić przysłaniając je na noc 
tiulem, który uniemożliwi odbicia 
energii. Pod żadnym pozorem (zresztą 
w całym mieszkaniu) nie wolno wie-
szać luster vis-à-vis, ponieważ wów-
czas energia będzie odbijana w nie-
skończoność, zamiast skupiać się  
w nas. W sypialni niepotrzebny jest 
telewizor, który – z racji swojego na-
elektryzowania – zakłóca przepływy, 
co nie sprzyja kolorowym snom,  
wystarczy radio albo odtwarzacz CD, 
żeby przed zaśnięciem puścić ulubioną 
muzykę. Snom sprzyjają zaś pastelowe 
odcienie niebieskiego, szarości na 
meblach i ścianach oraz pachnąca  
pościel. Na koniec można by pomyśleć 
o czymś miłym dla oka – po przebu-
dzeniu warto naładować się pozytyw-
nie. Pomoże w tym sympatyczny obra-
zek albo zdjęcie z fajnych wakacji. Sy-
pialni przypisana jest liczba 2, dlatego 

należałoby się pozbyć z tego miejsca 
wszystkich nieparzystych przedmiotów 
lub dodać „do pary”, a także suchych 
kwiatów, opakowań po lekach czy 
ubrań, które nie powinny tam leżeć. 

BŁYSK RADOŚCI  
NA SALONACH
W miejscu, gdzie najczęściej odpoczy-
wasz, wypadałoby zwrócić uwagę na 
ustawienie krzeseł i kanap – wszyst-
kich wyściełanych siedzisk, które  
powinny mieć zaokrąglone kształty,  
a krzesła raczej wysokie oparcia.  
Z racji rozmiarów najtrudniej jest jed-
nak wyznaczyć odpowiednie miejsce 
kanapie i od tego należałoby zacząć 
przemeblowanie. Sofa, kanapa czy  
narożnik na pewno nie powinny stać 

tyłem do wejścia, a co za tym idzie, 
każdy siedzący powinien być zwróco-
ny twarzą do drzwi. Brak stałego kon-
taktu wzrokowego z wchodzącymi  
i wychodzącymi budzi bowiem niepo-
kój i nie sprzyja odpoczynkowi. Odpo-
czynkowi powinna sprzyjać także ko-
lorystyka salonu. Tu preferuje się jasne 
barwy, co nie tylko w całości rozjaśnia 
wnętrze, lecz również wprowadza 
światło w ciemne zaułki pokoju. Jeśli 

jednak nadal pozostają „ciemne kąty”, 
w pobliżu powinny znaleźć się rośliny 
– najlepsze te z zaokrąglonymi liśćmi 
– albo odbijające światło lustro.  
Telewizor absolutnie umieszczamy  
z boku (najlepiej, gdyby był zamykamy 
w szafce) – to nie jest kominek. Stół 
zaś, drewniany, o płynnych liniach 
albo ośmiokątny, może stać na dywa-
nie, który powtarza kształt pokoju.  
Regały i półki stwarzają wiele niedo-
brych źródeł energii, dlatego przede 
wszystkim trzeba zachować na nich 
porządek i ustawić książki czy bibeloty 
– wszelkie przedmioty dekoracyjne. 
Pozytywnie wpływ na klimat pokoju 
mają rodzinne fotografie najlepiej  
w owalnych ramkach. Główne źródło 
światła – żyrandol odsunięty jak  
najbardziej na południowo-zachodnią 
części pomieszczenia – przyniesie  
domowi szczęście i miłość. 

W KUCHNI ŁĄCZ  
WODĘ I OGIEŃ
Kuchnia to jedno z najtrudniejszych 
pomieszczeń do urządzenia według 
feng shui. Jest jej przypisany żywioł 
ognia, dlatego najlepiej, gdy w tym 
pomieszczeniu dominują jasne i przy-
jemne, ciepłe odcienie żółtego i zła-
manego białego – ecru. Raczej unikaj 
czerwonego, czarnego, brązowego  
i białego – zwłaszcza ten ostatni kolor 
źle wpływa na pozytywną energię i to 
w każdym pomieszczeniu, więc lepiej 
w ogóle go nie stosować. Nie zaleca 
się także niebieskiego – gasi bowiem 
płomień. Najlepiej, gdy kuchnia, sym-
bolizująca najsilniejszy aspekt yang  
– ogień lub wiatr, znajduje się od stro-
ny południowej albo wschodniej,  
a kuchenka (ogień) nie stoi w bezpo-
średnim sąsiedztwie z lodówką, zle-
wem czy zmywarką (woda). Dobrze, 
gdy te urządzenia oddziela drewniany 

ROŚLINY YANG
AKACJA, BAMBUS, WIŚNIA, 
CHRYZANTEMA, CYPRYS, 
FORSYCJA, GARDENIA, 
HORTENSJA, JAŁOWIEC, 

NARCYZ, ORCHIDEA, 
BRZOSKWINIA, PELARGO-

NIA, PEONIA, SOSNA,  
ŚLIWA, PRYMULA, JARZĘBI-

NA, TUJA, LILIA WODNA

USTAW ŁÓŻKO 
TAK, ABY MIEĆ 
DOBRY WIDOK 

NA CAŁĄ  
SYPIALNIĘ.

DZWONKI 
WIETRZNE  

ZAWSZE 
UMIESZCZAJ   

JAK NAJBLIŻEJ 
ROGU DOMU.
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stół, blat czy szafka (ziemia), dzięki 
temu utrzymamy równowagę między 
trzema żywiołami. Jeśli nie mamy ta-
kiej możliwości, wystarczy między ni- 
mi powiesić drewnianą łyżkę – w ten 
sposób stworzymy granicę między og-
niem a wodą. Innymi elementami feng 
shui są owalny stół i wygodne krzesła. 
Warto zwrócić uwagę na to, by przy-
gotowując na kuchence posiłek, nie 
być tyłem do drzwi. Jeśli jednak gotu-
jąc, nie widzimy wejścia, powieśmy 
nad kuchenką lustro – symbol dobro-
bytu. Ozdobą kuchni powinny być zio-
ła w doniczkach. Jeśli kwiaty to tylko 
świeże. Suche czy przekwitnięte bukie-
ty natychmiast usuwajmy. W bezpo-
średnim sąsiedztwie kuchni powinna 

znajdować się jadalnia. Każde po-
mieszczenie ma być oddzielone od po-
zostałych chociażby charakterystyczny-
mi dla siebie przedmiotami – można je 
odgraniczyć inaczej położoną podłogą.

NIECH MOC  
BĘDZIE Z TOBĄ
Tu rządzi woda, ale problem energe-
tyczny w łazience związany jest z... ka-
nalizacją. To właśnie przez nią, rurami, 
ucieka energia z całego domu. Dlatego 
drzwi łazienki powinny być zamknięte. 
Warto przypilnować, aby deska sedeso-
wa zawsze była opuszczona. Kolory  
zalecane w tym pomieszczeniu to bar-
wy ziemi: oliwkowy, jasnopomarańczo-
wy, wszelkie odcienie brązów i żółtego. 
Meble wykonane z materiałów yang  

– z chromu lub szkła – mają na celu 
wstrzymanie energii. Nie są zbyt pożą-
dane elementy plastikowe takie jak dy-
waniki, maty czy zasłony prysznicowe  
– wszystkie te elementy spokojnie mo-
żemy zastąpić wyrobami z surowców 
naturalnych. Tworzywa sztuczne znacz-
nie utrudniają przepływ energii. Między 
toaletą a prysznicem (wanną) powinna 
być wolna przestrzeń pozwalająca na 
swobodny przepływ dobrej energii.  
Łazienka i toaleta nie powinny również 
sąsiadować z sypialnią i kuchnią,  

chociażby z powodu przyciągania złej 
energii. Praktycy feng shui uważają,  
że umieszczanie w tym pomieszczeniu 
symboli szczęścia mija się z celem,  
ponieważ mogą one mieć odwrotne 
działanie i zamiast pomagać, mogą 
przysporzyć nam więcej problemów.

ZACZAROWANY 
OGRÓD FENG SHUI  
Ogród – ucieczka od otaczającego  
nas na co dzień świata – tworzymy  
na wzór krajobrazu naturalnego. 
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FENG SHUI DLA 
ZAPRACOWANYCH

1 Umieść w domu jasne  
przedmioty: kryształy, lustra.

2 Ruch i dźwięk dzwonków 
wietrznych wytwarza dobrą 

energię chi.

3 Rośliny, kwiaty, ryby  
w akwarium wytwarzają chi 

i stanowią wspaniałą dekorację 
w domu lub miejscu pracy.

4 Użycie kamieni lub innych 
ciężkich przedmiotów (rzeźb, 

kwiatów w dużych donicach)  
w domu lub biurze zatrzymuje  
i zakotwicza chi.

5 Na poprawę nastroju wpły-
wają też sprzęt audio, wen-

tylatory, instrumenty muzyczne.

6 Jedną z najważniejszych  
zasad dotyczących przepływu 

pozytywnej energii jest utrzyma-
nie porządku w mieszkaniu,  
na biurku w gabinecie czy  
w biurze. Pamiętaj, żeby pod-
czas przeprowadzki wyrzucać 
niepotrzebne szpargały i nieuży-
wane od dawna ubrania. 

Uwzględniając kierunki świata, reguły 
rozkładu energii, kształty, rośliny i for-
my, jakie w tym miejscu się znajdują, 
spróbuj zaprojektować prawdziwą 
oazę spokoju, a może nawet miejsce 
do medytacji. Planując ogródek, po-
winniśmy zwrócić uwagę na to, żeby 
dobra energia chi mogła harmonijnie 
przepływać we wszystkie strony. Ro-
ślinność, alejki oraz altana czy oczko 
wodne powinny jak najbardziej przy-
pominać krajobraz zgodny z naturą. 
Ścieżki, raczej kręte, pozwalające  

podziwiać ogród z każdego miejsca. 
Oczko wodne, strumyk czy fontanna  
w ogrodzie feng shui są niezbędne  
– woda stanowi bowiem źródło ener-
gii dla roślin i ogrodnika. Rośliny  
sadzimy w harmonii yin i yang, czyli 
nie przesadzamy z roślinami o opada-
jących pędach i długich liściach, ani  
z tymi, które mają konary i wznoszące 
się pędy. Nie sadzimy zbyt gęsto,  
ponieważ za dużo w ogrodzi yin  
da wrażenie senności, zaś yang  
– dynamicznego niepokoju.

ROŚLINY YIN
MORELA, HIBISKUS,  

JAŚMIN, LILIA, MAGNOLIA, 
GRUSZA, GRANAT, RÓŻA, 

WIERZBA, RODODENDRON

OCZKO WODNE CZY FONTANNA  
ZAWSZE KUMULUJĄ PRZEPŁY- 
WAJĄCĄ DOBRĄ ENERGIĘ.

W LUCKY  
BAMBOO  

CHIŃCZYCY  
DOSTRZEGLI 

POKŁADY  
ENERGII I MA-

GII. ROŚLINA 
TRAKTOWANA 
JEST TEŻ JAKO 

AMULET.

Feng shui
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Kuchnia to serce 
domu. Spędzamy 

tam najwięcej 
czasu, to stamtąd 
mamy najsmako-

witsze wspomnie-
nia. Poprzez dania 

wyrażamy swoje 
emocje, smaczny-

mi potrawami 
możemy zdobyć 

czyjeś uczucie. 
Nie na darmo 

mówi się: przez 
żołądek do  

serca...

Skoro gwiazdy tyle wiedzą o naszym szczęściu,  
miłości i cechach charakteru, to może są także  
odpowiedzialne za upodobania kulinarne zna-

ków Zodiaku? Łatwo się o tym przekonać. Wystarczy 
tylko wypróbować przygotowane przepisy. Czy wiecz-
nie licząca kalorie Panna skusi się na zdrowy batonik,  
a Koziorożca uwiedzie słodko pachnąca rolada?  
Waga poda gościom gruszkę, która nie tylko jest  

łatwa w przygotowaniu, ale i pięknie prezentuje  
się na stole? Astrolodzy twierdzą również, że dobrze  
dobranym daniem możesz zdziałać cuda. Wiedząc, 
spod jakiego znaku jest Twój wybranek, zaserwuj  
mu pyszny deser proponowany w naszym kulinarnym 
horoskopie, czym zrobisz jemu wielką przyjemność,  
a jednocześnie sobie sprawisz satysfakcję. Czaruj 
więc, bo magia w kuchni naprawdę działa.

od kuchni 

BARAN
21.03-20.04

D la agresywnego, przebojowego i nadaktywnego Barana już samo przebywanie  
w kuchni jest nie do zniesienia. Silny i zdecydowany nie zastanawia się godzinami, 
jaką potrawą uraczy gości lub siebie. Przygotowanie amerykańskich pankejków 

(trochę przypominających polskie naleśniki, są jednak bardziej od nich puszyste i suche) nie 
zabierze wiele czasu, a oblane syropem klonowym lub w bardziej swojskiej wersji – miodem,  
i podane z malinami, jeżynami lub borówkami dodadzą energii i witalności na cały dzień. 

PANKEJKI SKŁADNIKI NA OK. 25 PLACKÓW
• 3 szklanki mąki  
• 2 łyżeczki sody oczyszczonej 
• 1 łyżka proszku do pieczenia 
• 2 łyżki miodu 

• 1/4 szklanki (około 4 łyżki) oleju  
• 3 szklanki maślanki 
• 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego 
• 4 jajka (roztrzepane)

DODATKOWO
• syrop klonowy • sezonowe owoce

Przygotuj ciasto:
• Wszystkie składniki wymieszaj trzepaczką do połączenia w jedną masę. Przygotowane 
ciasto odstaw na co najmniej 15 minut przed smażeniem (w temperaturze pokojowej)  
– wówczas nabierze właściwego smaku.• Smaż na patelni posmarowanej masłem, na 
średnim ogniu.• Ciasto na jeden pankejk to mniej więcej pół chochli od zupy, ale wielkość 
można dostosować do swoich potrzeb. Smaż z jednej strony, aż na powierzchni pojawią 
się bąbelki, a brzegi nie będą surowe, następnie przewróć delikatnie na drugą stronę  
i dosmaż na złoto. Odkładaj najlepiej na podgrzany talerz, żeby nie traciły temperatury.

Czas przygotowania:  
5 minut + 15 minut, aby ciasto odpoczęło

Czas smażenia: 30 minut

RADA
Aby pankejki były bardziej puszyste, do ciasta zamiast części maślanki dodaj 

kwaśną śmietanę.

Zodiak

Esencja smaku
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BYK
21.04-20.05

BLIŹNIĘTA
21.05-21.06

G romadzenie i posiadanie to dwie ulubione aktywności urodzonych pod znakiem 
Byka. Zawsze mają zapasy, w ich spiżarniach nigdy niczego nie może zabraknąć  
i zawsze są przygotowani na wizytę niespodziewanych gości. Dlatego przepis,  

z którego można zrobić nie jeden a dwa placki, jest odpowiednią dla nich propozycją.  
Strudel (nie mylić ze struclą – to zupełnie inny rodzaj ciasta, przygotowywany na bazie 
drożdży) z jabłkami jest ciastem bardzo popularnym zwłaszcza w Austrii i Niemczech,  
ale również w Polsce ma pokaźne grono wielbicieli. 

STRUDEL
Z JABŁKAMI

SKŁADNIKI NA 2 STRUDLE
CIASTO
• 250 g mąki pszennej typu 550 • 1 jajko • szczypta soli • 1 łyżka miękkiego masła
• 1 łyżka octu • 100 ml mleka
NADZIENIE 
• ok. 1,5 kg kwaśnych jabłek • 100 g rodzynek • 3 łyżki rumu • 100 g cukru 
• 70 g bułki tartej • 50 g masła
DODATKOWO 
 • ok. 200 g masła • olej • do wyboru: cukier puder, sos waniliowy  
albo lody waniliowe
Przygotuj ciasto:• Do przesianej maki dodaj jajko, sól, miękkie masło, ocet i lekko ciepłe 
mleko. Zagniataj ciasto ok. 10 minut, w razie potrzeby podsypując je mąką, aż ciasto będzie 
sprężyste, jednolite, gładkie i nieklejące.• Z ciasta uformuj kulę, obtocz ją w oleju i przełóż  
do miski wysmarowanej olejem. Przykryj miskę ściereczką i pozostaw na 30 minut.
Przygotuj nadzienie:• Rodzynki wymieszaj z cukrem i rumem. Odstaw. 50 g masła roztop, 
dodaj bułkę tartą i przysmaż na złoty kolor. Odstaw do ostygnięcia.• Jabłka umyj, obierz, po-
krój na ćwiartki, usuń gniazda nasienne i pokrój na jak najcieńsze plasterki. Jabłka wymieszaj 
z rodzynkami w rumie i cukrze. Przygotuj placek:• Roztop 200 g masła. Ciasto podziel na 
pół. Połowę wyłóż na posypaną mąką ściereczkę i rozwałkuj jak najcieniej, a potem rozciągaj 
w rękach, tyle ile jest to możliwe. Ciasto musi być tak cienkie, aby widoczny był wzór ścierecz-
ki (dziurki w cieście nie przeszkadzają w przygotowaniu strudla).• Pędzelkiem posmaruj ciasto 
roztopionym masłem.• Na cieście rozłóż połowę bułki tartej, pozostawiając ok. 3 cm odstępu 
od brzegów. Na bułkę wyłóż połowę jabłek, uważając, aby jabłka były w miarę suche (wtedy 
upieczone ciasto będzie chrupiące). Krótsze boki należy założyć na nadzienie, następnie zwi-
nąć w roladę, wzdłuż dłuższego boku. Przy zwijaniu można pomóc sobie ściereczką.• Ciasto 
przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia złączeniem do dołu. Posmaruj górę rozto-
pionym masłem.• Piecz w piekarniku ok. 45 min. w temperaturze 200 st. C. (strudel musi  
się dobrze zrumienić. Najlepiej obserwować go po 30 minutach pieczenia). Strudel wyciągnij  
i ponownie posmaruj roztopionym masłem.• W czasie pieczenia przygotuj w ten sam sposób 
drugie ciasto.• Upieczonego strudla podawaj na ciepło z ulubionym dodatkiem.

RADA
Ciasta na strudel można 

nadziewać zarówno 
słodkimi, jak i słonymi 

farszami.

K toś kto nie umie się koncentrować, często zmienia zdanie i zainteresowania  
– a to jedne z cech charakteru Bliźniąt – ucieszy się z przepisu, który można  
dowolnie modyfikować, dodając do ciasta owoce (jagody, banany, jabłka, maliny), 

przyprawy (cynamon, imbir, chilli), bakalie (rodzynki, orzechy, migdały), płatki owsiane, 
otręby, a nawet przygotowując wersję wytrawną (rezygnując z cukru z przepisu  
podstawowego), np. z boczkiem, cebulą i natką pietruszki. 

CZEKOLADOWE 
MUFFINY  

WG PRZEPISU  
NIGELLI LAWSON

SKŁADNIKI NA 12 MUFFINEK
• 250 g mąki pszennej
• 175 g cukru
•  2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1/2 łyżeczki sody
• 2 łyżki kakao
•  1 tabliczka gorzkiej czekolady  

(posiekanej dość grubo – kawałki  
czekolady są lepiej wyczuwalne)

•  1 tabliczka mlecznej czekolady  
(posiekanej dość grubo)

• 250 ml mleka
• 1 jajko
•  100 g roztopionego i przestudzonego 

masła

• W jednej misce wymieszaj składniki suche: mąkę, proszek do pieczenia, sodę, kakao  
i oba rodzaje czekolady. W drugiej misce lekko roztrzep jajko i połącz je z mlekiem i rozto-
pionym masłem. Następnie składniki mokre przelej do suchych i szybko oraz niezbyt 
dokładnie połącz.• Formę do muffinów wyłóż papilotkami i do każdej nałóż porcję ciasta 
wypełniając ją do 3/4 wysokości. Muffiny piecz około 20 minut w piekarniku nagrzanym 
do 200 st. C. Podawaj jeszcze ciepłe.

RADA
Jeśli ciasto na muffiny wymieszasz za dokładnie, 
ciasto nie wyrośnie  

i będzie twarde.

Esencja smaku

Czas przygotowania: 1 godzina 35 minut
Czas pieczenia: 30-45 minut

Czas przygotowania: 15 minut
Czas pieczenia: 20 minut
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RAK
22.06-22.07

LEW
23.07-23.08

Czas przygotowania: 
40 minut (w tym chłodzenie ciasta)

Czas pieczenia: 8-12 minut

K lasyka i tradycja to hasła, które Rak mógłby nieść na sztandarach. Bolą go uszczy-
pliwości, więc często trzyma się utartych ścieżek. Wrażliwy, delikatny i uczuciowy 
boi się eksperymentów i nowości, dlatego nic nie sprawi mu większej przyjemności, 

niż dobrze znany łakoć. Kruche, maślane babeczki napełnione budyniowym nadzieniem  
przełamane kwaśną, owocową nutą przeniosą go niczym proustowskie magdalenki  
do krainy dzieciństwa. Oszczędnego Raka ucieszy, że nadmiar ciasta można zamrozić  
i wykorzystać do zrobienia następnego deseru.

BABECZKI 
Z OWOCAMI 

I KREMEM

SKŁADNIKI NA 12 BABECZEK
CIASTO
• 100 g zimnego masła
• 70 g cukru pudru
• 200 g mąki

• sól
• 1 łyżka śmietany
• 1 żółtko

KREM
• 200 ml mleka
• 3 żółtka
• 75 g cukru pudru

• 1 łyżeczka cukru waniliowego
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej

DODATKOWO
• 150-200 g świeżych owoców: truskawek, malin, jagód • suchy groch

Przygotuj ciasto:
• Przesiej mąkę, dodaj szczyptę soli, masło pokrojone na kawałki i wszystko posiekaj no-
żem. Dodaj cukier, żółtko, śmietanę i posiekaj. Szybko zagnieć ciasto, uformuj kulę, zawiń 
w folię spożywczą i włóż na 20 minut do lodówki.• Foremki posmaruj masłem, rozwałkuj 
ciasto na grubość 4 mm i przenieś je na wałku, przykrywając ustawione obok siebie fo-
remki. Przyciśnij, odetnij nadmiar ciasta. Skrawki ciasta zagnieć, rozwałkuj i nakryj następ-
ne foremki.• Foremki wylep ciastem, dociskając je do brzegów i dna. Nakłuj ciasto widel-
cem. Foremki wyłóż folią aluminiową i napełnij suchym grochem. Piecz 8-12 minut  
w temperaturze 200 st. C i usuń folię z grochem. Wyjmuj jeszcze ciepłe babeczki,  
ustawiając foremki do góry dnem.

Przygotuj krem:
• Owoce umyj i osącz. Duże owoce pokrój na kawałki. 150 ml mleka zagotuj z cukrem 
waniliowym. Żółtka utrzyj z cukrem pudrem, dodaj mąkę kartoflaną, 50 ml mleka  
i wymieszaj. Powoli wlewaj do żółtek gorące mleko, nie przerywając mieszania.  
Ubijaj przez 5 minut na małym ogniu.• Babeczki napełnij ostudzonym kremem,  
przybierz owocami i podawaj.

RADA
Owoce można posmarować płynną owocową galaretką z żelatyną i podawać, gdy 

galaretka ostygnie.

O to ja – król Lew. Patrzcie i podziwiajcie, tak w skrócie i z lekkim przymrużeniem  
oka można scharakteryzować zodiakalnego władcę sawanny. A skoro patrzcie  
i podziwiajcie, to wszystkim Lwom proponujemy samodzielne przygotowanie tortu 

Sachera. Połączenie masy czekoladowej z konfiturami morelowymi i kandyzowanymi  
wiśniami zachwyci najbardziej wymagających gości Lwa, a informacja, że wyłączne prawo 
do używania nazwy tort Sachera przypada wiedeńskiemu hotelowi Sacher, doda całej  
sprawie dodatkowego smaczku. 

TORT SACHERA CIASTO
• 300 g mąki
• 300 g masła
• 400 g cukru pudru
• 300 g gorzkiej czekolady
• 8 jajek

• 150 g migdałów
• 2 łyżki kakao
• 150 g konfitur morelowych
• 1 białko
•  kandyzowane wiśnie do przybrania

Przygotuj ciasto:
• Migdały sparz, obierz ze skórki, osusz i zmiel. Przygotuj biszkopt: masło utrzyj z doda-
wanymi porcjami 200 g cukru, żółtkami i 100 g stopionej na parze czekolady. Dodaj mąkę, 
kakao, 50 g migdałów i wymieszaj. Białka ubij na sztywno ze 100 g cukru, dadaj do masy 
i delikatnie wymieszaj.• Ciasto przełóż do tortownicy o średnicy 26 cm posmarowanej 
masłem i obsypanej mąką. Piecz 1 godzinę w temperaturze 180 st. C i ostudź.• Zetnij 
cienką warstwę przypieczonego wierzchu biszkoptu. Pozostałe ciasto przekrój na dwa bla-
ty. Konfitury lekko podgrzej, posmaruj oba blaty i złącz ze sobą.• 100 g migdałów utrzyj 
z cukrem pudrem i białkiem na gładką, jednolitą masę. Rozwałkuj w kształt koła o średnicy 
26 cm i przełóż na wierzch tortu.• Pozostałą czekoladę rozgrzej z 3 łyżkami wody i oblej 
nią tort. Przybierz kandyzowanymi wiśniami lub innymi ulubionymi owocami i schłódź.

RADA
Tort najlepiej smakuje  z kleksem niesłodzonej 

bitej śmietany.

Esencja smaku

Czas przygotowania: ponad 60 minut
Czas pieczenia: 60 minut
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WAGA
23.09-23.10

PANNA
24.08-22.09

N ikt tak jak Panna nie dba o czystość i porządek, i nikt tak jak Panna nie ceni  
zdrowia. Nie zgrzeszy dodatkowym kawałkiem tortu, nie dla niej pączki i faworki 
w tłusty czwartek. Za to, jeśli zapytasz o kaloryczność potraw, zaskoczy Cię  

doskonałą pamięcią i precyzją. Chrupiący, bogaty w błonnik baton granola (często  
nazywany batonikiem owsianym lub muesli, ze względu na zawarte w nim ziarna)  
będzie wysokoenergetyczną i niedrogą przekąską dla wszystkich znaków Zodiaku,  
nie tylko dla liczących kalorie Panien.

BATONIK 
GRANOLA

• 2 szklanki płatków owsianych
•  3/4 filiżanki zarodków pszennych
• 3/4 filiżanki ziaren słonecznika 
•  1 filiżanka pokruszonych orzeszków 

ziemnych (możesz je zastąpić orze-
chami laskowych lub włoskimi)

• 2/3 filiżanki brązowego cukru

• 1/2 filiżanki miodu
• 4 łyżeczki masła
•  2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
• 1/2 łyżeczki soli
•  ok. 200 g suszonych owoców  

(np. żurawiny, śliwki, morele)

• Rozgrzej piekarnik do 200 st. C.• Zmieszaj orzeszki ziemne, płatki owsiane, zarodki 
pszenne i ziarna słonecznika. Opiekaj je na blasze przez około 10-12 minut, co chwilę mie-
szając, aby się nie przypaliły.• Naczynie żaroodporne wyłóż papierem do pieczenia, lekko 
spryskaj go olejem.• Do rondelka przełóż brązowy cukier, miód, masło, wanilię  
oraz sól. Doprowadź do wrzenia, stale mieszając. Przypieczone ziarna i orzechy zmieszaj  
z zawartością rondla. Dodaj suszone owoce. Wymieszaj wszystko jeszcze raz bardzo do-
kładnie. Musisz mieć pewność, że wszystkie składniki się ze sobą dobrze skleiły. Całość 
przełóż do przygotowanego wcześniej naczynia żaroodpornego i ugnieć za pomocą drew-
nianej łyżki.• Teraz zakryj brzegi granoli, połóż papier do pieczenia na wierzch i mocno 
przyciśnij (możesz pomagać sobie drewnianą deską do krojenia). Wszystkie składniki po-
winny się ze sobą mocno zbić, aby batony się nie rozpadły podczas krojenia.• Odczekaj 
2-3 godziny do czasu, gdy granola będzie zupełnie chłodna.• Ostrożnie przełóż granolę  
na dużą deskę do krojenia i ściągnij z niej papier.• Pokrój na batony, naciskając mocno 
ostrym, dużym nożem (nie piłką).• Owiń w folię spożywczą, aby można je było nosić  
do pracy, szkoły czy na wypad rowerowy.

Czas przygotowania:  
10 minut + czas potrzebny  

do ostygnięcia
Czas pieczenia:  

10-12 minut

RADA
Batony możesz przechowywać w hermetycznym pojemniku, porozdzielaj jednak poszcze-gólne warstwy pergaminem, aby się nie sklejały.

D obry gust Wagi widać w wielu dziedzinach życia prywatnego i zawodowego, ale świe-
ci szczególnie jasnym blaskiem w sferze szeroko rozumianych kulinariów. Wyrafino-
wany, słodko-gorzki i pięknie podany deser zawróci w głowie zrównoważonej i ele-

ganckiej Wadze. Nie jest skomplikowany i czasochłonny, ale dla tego znaku Zodiaku najważ-
niejszy będzie jego niski koszt. Wagom zaleca się daleko idącą ostrożność w wydawaniu  
pieniędzy, bo potrafią roztrwonić niemal fortunę na błahostki i niepotrzebne bibeloty.

GRUSZKA  
PIĘKNA HELENA

• 4 duże, dojrzałe gruszki
• 3 łyżki cukru
• 2 łyżki soku z cytryny
• 1/2 laski wanilii
•  100 g (tabliczka) gorzkiej czekolady

• 1 łyżka masła
• 50 ml brandy
•  4 łyżki uprażonych płatków 

migdałowych
• lody waniliowe

• Do rondla wlej 2 szklanki wody, sok z cytryny, dodaj cukier i wanilię, gotuj pod przykry-
ciem 5 minut. Gruszki obierz, pozostawiając ogonek, wydrąż nasiona. Owoce ustaw pio-
nowo w syropie i gotuj do miękkości 10-15 minut. Wyjmij, osącz i ostudź.• Do rondelka 
wlej 3 łyżki wody, dodaj masło, wrzuć pokruszoną czekoladę, wlej brandy i podgrzewaj  
na małym ogniu stale mieszając. Idealnie gładki sos zdejmij z ognia.• Włóż do salaterek 
po dwie kulki lodów waniliowych, w środek wstaw pionowo gruszkę, polej gorącym  
sosem czekoladowym. Wierzch możesz posypać prażonymi płatkami migdałów. Jeżeli 
gruszki podajesz przekrojone na pół, to miejsca po gniazdach nasiennych możesz  
wypełnić np. malinami lub konfiturą pomarańczową.

Czas przygotowania: 10 minut
Czas gotowania: 15 minut

RADA
Do tego deseru najlepsze są gruszki dojrzałe, soczyste, ale lekko twardawe. Zbyt miękkie mogłyby się rozpaść podczas gotowania.

Esencja smaku
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STRZELEC
23.11-21.12

O soby urodzone pod znakiem Skorpiona są pełne pasji, a namiętności do jedzenia  
(i nie tylko) mogą im pozazdrościć inne znaki. Czerpią pełnymi garściami z życia  
i nie zwracają uwagi na konwenanse. Lubią wyraźne, intensywne smaki i ostre  

przyprawy, które dodają daniom (i życiu) odrobinę pikanterii. Idealny deserem dla Skorpiona 
będzie typowe amerykańskie brownie – gęste, bardzo czekoladowe, ciemne i wilgotne. Robi 
się je błyskawicznie, a co najważniejsze – wygląda jak zakalec, więc nie może się nie udać.

SKORPION
24.10-22.11

KLASYCZNE 
BROWNIE
PRZEPIS:  

AGNIESZKA 
KRĘGLICKA

CIASTO
• 200 g (2 tabliczki) gorzkiej czekolady 
• 200 g (1 kostka) masła 
•  100 g mąki

•  300 g cukru 
• 6 jaj
•  50 g łuskanych włoskich orzechów

GANACHE (FRANCUSKA NAZWA POŁĄCZENIA CZEKOLADY I ŚMIETANY)
• 200 g (2 tabliczki) gorzkiej czekolady • 1 szklanka kremówki

Przygotuj ciasto:
Nad garnkiem z gotującą się na małym ogniu wodą rozpuść w metalowej misce masło  
z pokruszoną czekoladą, dokładnie rozmieszaj.• Jaja ubij mikserem, stopniowo dodając 
cukier i mąkę.• Do masy jajecznej wmiksuj przestudzoną czekoladę i wymieszaj z pokru-
szonymi orzechami.• Spód blachy wielkości 60x35 cm wyłóż pergaminem, ciasto wlej  
na blachę.• Piecz 18-20 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C.

Przygotuj ganache:
Bardzo drobno posiekaj czekoladę. Kremówkę zagotuj, gorącą zalej czekoladę. Zostaw  
na kilka minut, po czym dokładnie rozmieszaj, aż cała czekolada się rozpuści.• Schłódź  
w lodówce, mieszaj co jakiś czas, aby nie stężała. Wyjmij i za pomocą trzepaczki-rózgi 
ubij, aż się dobrze napowietrzy.• Polej wystudzone ciasto polewą i pokrój je w kwadraty.

Czas przygotowania: 20 minut
Czas gotowania/pieczenia:  

ok.15-20 minut

RADA
Jeśli wolisz ciasto  
bardziej wilgotne  

i błyszczące  
– piecz je krócej.

D ziewiąty znak Zodiaku jest zmienny, niestały, a ciągła pogoń za nowościami nigdy 
go nie męczy. Nie znosi rutyny, za to dobrze czuje się w nowym, nieznanym środo-
wisku. Poszerzanie horyzontów to jego motto, którym kieruje się całe życie. Nie  

dla niego tradycyjne, babcine przepisy – zawsze wybierze danie nowe, różne od tych  
próbowanych na co dzień. Soczystym owocom zapieczonym pod kruszonką się nie oprze,  
bo choć proste a nawet banalne, to spełniają podstawowy warunek Strzelca: przepis  
można dowolnie zmieniać.

MALINOWE 
CRUMBLE

SKŁADNIKI NA 2 PORCJE
• 100 g mąki pszennej 
• 50 g cukru 
• 50 g miękkiego masła 

• ok. 150 g malin 
• lody śmietankowe

• Mąkę, cukier i masło wymieszaj ze sobą i zrób palcami okruchy, tworząc kruszonkę  
(jeśli chcesz użyć miksera, musisz składniki ucierać krótko, pulsacyjnie). Umyte maliny włóż 
do nasmarowanych odrobiną masła kokilek, następnie przykryj je kruszonką i posyp deli-
katnie cukrem (możesz użyć brązowego). Piecz w 180 st. C przez ok. 20 minut. Kruszonka 
ma się zrumienić na złotobrązowo, a owoce puścić sok. Inne popularne owoce, które do-
brze się zapiekają to jabłka, rabarbar, brzoskwinie, śliwki, jeżyny czy agrest. Owoce można 
łączyć w smakowite duety – jabłka z rabarbarem to połączenie-marzenie.• Podawaj na 
ciepło z lodami, jogurtem lub kwaśną śmietaną.

Czas przygotowania: 10 minut
Czas pieczenia: 20 minut

RADA
Do kruszonki możesz  dodać płatki migdałowe, 
płatki owsiane lub  
wiórki kokosowe.

Esencja smaku
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KOZIOROŻEC
22.12-20.01

WODNIK
21.01-19.02 T rudno zadowolić Wodnika byle czym, a jednocześnie równie trudno go czymś zadzi-

wić. Ten skrajny indywidualista i egocentryk nie daje wtłoczyć się w żadne ramy,  
jest wyjątkowo niezależny i samowystarczalny, choć jednocześnie uwielbia być chwa-

lony i podziwiany. Lubi i umie gotować, ale woli, jeśli ktoś zrobi to za niego. Będąc w domu 
chętnie sięgnie po rozgrzewającą, kusząco pachnącą cytrusami i intensywnymi przyprawami 
herbatę i zapadnie z nią w miękki fotel snując dalekosiężne plany o niebanalnych podróżach 
do egzotycznych krajów. 

ZIMOWA HERBATA •  2 łyżki ulubionej czarnej herbaty
• plasterek cytryny
•  plasterek pomarańczy lub cząstka 

mandarynki
• plasterek świeżego ananasa 
•   2-3 łyżki soku malinowego

• kora cynamonu
• gwiazdka anyżu
• kilka goździków
•  1/2 łyżeczki startego świeżego imbiru
• opcjonalnie miód

• W rondelku zagotuj ok. 1,5 l wody i zaparz w niej dowolną czarną herbatę. Ilość  
torebek/liści zależy od tego, jak mocny napój chcesz uzyskać. Po zaparzeniu torebki/fusy 
wyrzuć.• Do rondelka dodaj owoce, sok, przyprawy i gotuj na małym ogniu, aż owoce 
zmiękną, a cynamon odda aromat herbacie.• Podawaj gorącą w szklanym, przezroczystym 
naczyniu, dosładzaj miodem.

Czas przygotowania: 10 minut
Czas gotowania: ok. 10 minut

RADA
Cynamon można  

zastąpić laską wanilii  
lub ziarenkami  
kardamonu.

O sobowość ludzi spod dziesiątego znaku jest bardzo złożona, nieoczywista i trudna  
do rozpoznania przez otoczenie. Ambicja pcha Koziorożca ku projektom nieosiągal-
nym dla innych znaków. Choć konsekwentny i wytrwały w dążeniu do celu, nie po-

rwie się na zrobienie ciasta, jeśli nie ma gwarancji całkowitego sukcesu. Ale rolada bezowa 
z budyniem i wiśniami zawsze się udaje nawet początkującym i zachwyca podniebienie  
kruchą otoczką budyniowo-owocowego kremu i wyśmienitym smakiem.  

ROLADA BEZOWA  
Z NADZIENIEM 
BUDYNIOWYM 

I WIŚNIAMI

CIASTO
• 4 białka • 230 g cukru • 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej • 1 łyżeczka octu
KREM
• 1/2 laski wanilii • 30 g mąki ziemniaczanej • 100 g cukru pudru • 6 żółtek  
• 500 ml mleka
DODATKOWO
•  ew. cukier puder do posypania •  ok. 400 g wiśni lub innych sezonowych owoców

Przygotuj ciasto:
• Blachę do pieczenia wysmaruj olejem i wyłóż papierem do pieczenia.• Wymieszaj cukier 
z mąką ziemniaczaną. Białka ubij na sztywną pianę. Nadal ubijając dodaj ocet i stopniowo 
cukier z mąką.• Bezę rozsmaruj na blasze o wymiarach 24x34 cm. Zachowaj co najmniej 
1cm odstępu od brzegów blachy, ponieważ beza rośnie podczas pieczenia.• Piecz 20-25 
min., w nagrzanym piekarniku w temperaturze 150 st. C na środkowej półce piekarnika. 
Po upieczeniu bezę wyjmij z piekarnika i pozostaw na kilka minut. Na blacie rozłóż papier 
do pieczenia i przełóż na niego bezę (odwracając ją górą do dołu). Ściągnij ostrożnie pa-
pier i pozostaw bezę do całkowitego ostygnięcia.

Przygotuj krem:
• Gotuj mleko z laską wanilii przez 10 minut, po tym czasie wanilię wyjmij. Żółtka utrzyj  
z cukrem, dodaj mąkę i stale mieszając wlewaj powoli gorące mleko. Gotuj na małym og-
niu, nie przerywając mieszania. Krem najpierw zgęstnieje, potem nieco zrzednie, zdejmij 
go wtedy z ognia i ostudź, wstawiając naczynie do zimnej wody. Nie przerywaj mieszania.

Przygotuj placek:
• Wiśnie wydryluj, pokrój w drobną kostkę i przełóż na sitko, aby ociekły z soku.• Krem 
wyłóż na bezę i rozsmaruj. Na kremie połóż kawałki owoców pozostawiając z jednego, 
krótszego boku 3 cm odstępu, żeby przy zwijaniu rolady nie wyciekało nadzienie. Dość 
luźno zwiń roladę od drugiego, krótszego boku.

RADA
Zamiast kremu  

budyniowego możesz  
użyć bitej śmietany.

Esencja smaku

Czas przygotowania: ponad 30 minut
Czas pieczenia: ok. 20-25 minut
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RYBY
20.02-20.03

U cieczka od rzeczywistości nie jest obca zodiakalnym Rybom. W głębi serca pozostają 
artystami, a jeśli odważą się tworzyć dzieła sztuki, mogą liczyć na spektakularny 
sukces. Sukcesem na miarę marzeń staną się kruche z zewnątrz, w środku puszyste 

i mocno pachnące, maślane rogaliki. Choć przepis na ciasto jest pracochłonny, to wcale nie 
tak skomplikowany, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Zatem, może czas porzucić bezpiecz-
ne fantazje i spróbować croissantów, od których może dostaniesz... wypieków?

FRANCUSKIE  
ROGALIKI 

ŚNIADANIOWE

•  2 łyżki + 1 łyżeczka suchych drożdży
•  1/3 szklanki wody o temperaturze  

pokojowej
• 4 szklanki mąki pszennej  
• 1/4 szklanki cukru 

• 1 łyżka soli 
•  1 szklanka mleka o temperaturze  

pokojowej
•  250 g średnio schłodzonego masła 
• 1 roztrzepane jajko

• Wymieszaj drożdże z wodą, odstaw na 5 minut. W misce wymieszaj łyżką mąkę, cukier, sól, 
mleko i drożdże, później mieszaj je ręką. Gdy ciasto zacznie formować się w kulę, wyjmij je na 
posypaną mąką stolnicę, wyrabiaj przez 5 minut. Uformuj kulę z ciasta, włóż do miski wysma-
rowanej masłem, przykryj folią i odstaw do wyrośnięcia na godzinę. Wstaw do lodówki na 1/2 
godziny.• Rozwałkuj ciasto na prostokąt ok. 23x38 cm, gruby na 1 cm. Zostaw na 5 minut.  
Z masła uformuj prostokąt 8x12 cm, gruby na 1 cm i ułóż w dolnej części prostokąta przy krót-
szym boku (w 1/3 jego części), zawiń górną 1/3 część prostokąta na środkową, a następnie  
w to samo miejsce dolną, tę z masłem (tak jak składa się list urzędowy). Dociśnij i zlep brzegi. 
• Rozwałkuj ciasto na prostokąt (ok. 40 cm długości i 2 cm grubości). Ponownie złóż jak list  
i włóż do lodówki na 10 minut.• Rozwałkuj ciasto wzdłuż na prostokąt 3 razy dłuższy jak wyj-
ściowy. Znów złóż na 3 części jak list. Schładzaj 10 minut. Jeszcze raz rozwałkuj na prostokąt  
i złóż jak list. Obsyp mąką, zawiń w folię i włóż do lodówki na minimum 2 godziny, maks. na 
24.• Ciasto rozwałkuj na ok. 30x76 cm i cienkie na 1/2 cm. Przekrój ciasto w połowie, przytnij 
równo boki. Pokrój na trójkąty wysokie na ok.15 cm. Zwiń w rogale rozpoczynając od podsta-
wy. Dwie blachy wyłóż papierem do pieczenia i posmaruj masłem. Ułóż rogale zawiniętym 
wierzchołkiem pod spód w odstępach 5 cm, wyginaj w kształt księżyca i delikatnie przyciskaj 
końce do podłoża. Posmaruj jajkiem i odstaw do wyrośnięcia na 2 godziny.• Nagrzej piekar-
nik do 220 st. C. Rogale ponownie posmaruj jajkiem i wstaw do środkowej części piekarnika, 
temperaturę obniż do 200 st. Piecz przez 15-20 minut na złoty kolor. W trakcie pieczenia 
pierwszej partii, drugą blachę włóż bez przykrycia do lodówki.

Czas przygotowania: Kilka godzin, sam czas wy-
rastania ciasta to 2 razy po 2 godziny. Pierwsze 

wyrastanie może trwać od 2 do 24 godzin, zatem 
ciasto na rogaliki można przygotować wieczorem, 

a rozwałkować, zwinąć rogale i dokończyć  
wyrastanie rogalików następnego dnia rano.

Czas pieczenia: 15-20 minut

RADA
Najlepiej smakują  

z masłem i słodkim 
dżemem, np. trus-

kawkowym.
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POZIOMO:
1) instrument z pałeczkami
7) w komplecie z młotem
13) fach z kielnią
14) płaszcz carskich wojskowych
15) lichy utwór
16) górzysta wyspa grecka
17)  niesie fl agę na igrzyskach 

olimpijskich
18) biały serek 
19) dawne względy
21) widowisko bożonarodzeniowe
22) odgłos łamanej gałęzi
25) kwota, którą zwróci fi skus
27) czarny pył w kominie
28) budka z gazetami i papierosami
30) ptak, który „wróży” w lesie
34) ekspozycja obrazów
38) stanowisko do obsady
41) dziekański na uczelni
43) graniczy z Indiami
46) młoda sarna

49) podnosi sprawność fi zyczną
50) ozdoba mankietu
51) ganienie, napominanie
52) ... Ozimek, ciężarowiec
53) ciastko z migdałami
54) naprawi je tapicer
55) mąż Balladyny
56) znaczek w klapie
57) wiezie szkolną wycieczkę
58) gnom, liliput
 
PIONOWO:
1) przemądrzalec, bufon
2) roślina na leczniczy napar
3) przechadzka po parku
4) antyczne naczynie na wino
5) kobieta przy kołowrotku
6) powrót z wczasów
7) koń czarnej maści
8) kształt procy
9) 400 m lub 1500 m dla biegacza 
10) potrzebny na przodku

11) ogrodzenie z krzewów 
12) Holmes albo Poirot
20) potrzebny podczas seansu 
spirytystycznego
23) widmo snujące się wśród ruin
24) karmi swoje młode mlekiem
26) zbiornik wodny
29) choroba pozostawiająca 
szpecące blizny 
31) psi jazgot
32) pozostawienie peletonu w tyle
33) zapowiedź pogody w telewizji
35) wolny chód konia
36) naboje, pociski, bomby
37) grecki – z etą, epsilonem i betą 
39) przodek, protoplasta
40) drażnią go pyłki
42) artyleryjska kanonada
44) graniczy z tajgą
45) ... Zborowski, popularny aktor 
47) uprawiany na olej
48) żywe stworzenie

LITERY Z PÓL PONUMEROWANYCH OD 
1 DO 16 UTWORZĄ ROZWIĄZANIE.
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MOTTO ROKU „PRAWDZIWA MIŁOŚĆ, CHOĆBY WYGASŁA, 
POZOSTAJE CZYMŚ WIELKIM

 TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ

Ryby 20.02-20.03

Do czerwca nad Rybami będzie czuwał Jowisz, 
najlepsza z wszystkich planet – jego pozytywny 
wpływ osoby urodzone pod tym znakiem będą 

odczuwały w każdej niemal dziedzinie. W miesiącach 
wakacyjnych pieczę będzie sprawowało Słońce,  
a potem, od września do końca roku Mars. Ten układ 
planet – dość rzadko spotykany – zapowiada szczęśli-
wy czas. Ryby, pełne energii, gotowe na podejmowa-
nie poważnych decyzji, rozbłysną pełnym blaskiem  
w pracy i miłości. Wystarczy nawet niewielkie zaanga-
żowanie, żeby to, co do tej pory pozostawało wyłącz-
nie w sferze marzeń, wreszcie się urzeczywistniło. 
Wszelkie działania wymagające dobrej dyspozycji 
intelektualnej będą teraz łatwiejsze niż kiedy indziej. 
Właściwie jedynie we wrześniu, gdy Słońce będzie 
ustępowało miejsca Marsowi, Ryby mogą odczuć 

chwile zwątpienia, ale na krótko. W październiku 
wszystko wróci do normy – szczęśliwa passa przeciąg-
nie się na pierwsze miesiące 2014 roku. Może również 
szykować się daleka podróż (nawet za ocean), zmiana 
miejsca zamieszkania (w grę wchodzi inne miasto  
lub państwo) albo pozytywne zmiany w pracy (ambit-
ne Ryby dostaną upragniony awans).

ŻYWIOŁ: Woda
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: Rak, 
Skorpion, Byk, Koziorożec.
PLANETA: Neptun i Jowisz.
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
granat, kryształ górski, 
ametyst, perła, koral, 
selenit, turkus.
METAL: platyna i cyna
ROŚLINY: trawa, tatarak, 
dzika róża, paproć, tytoń, 
mak, herbata, winogrona, 
jabłko, fiołek, lilia wodna, 
jaśmin, peonia, kwiat 

pomarańczy, orchidea.
ZWIERZĘTA: ryba, sala-
mandra, jaszczurka, żaba, 
żółw, kaczka, borsuk
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
zieleń szmaragdowa, 
indygo, srebrny, fioletowy.
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: stopy, 
układ limfatyczny, system 
hormonalny, układ krwio-
nośny.
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
alergie, zatrucia, infekcje, 

przeziębienia, zaburzenia 
psychiczne i nerwowe.
ZALECANE ZAWODY: 
aptekarz, psycholog, 
terapeuta, lekarz, pielęg-
niarka, ksiądz, artysta.
ULUBIONE MIEJSCA: 
puszcza, las, labirynt. Takie, 
w których panuje mrok, 
wilgoć i traci się grunt pod 
nogami: grzęzawisko, 
puszcze, chmury, mgła. 
SŁAWNE RYBY: 
Chuck Norris ur. 10 marca 

1940, Bruce Willis  
ur. 19 marca 1955, Rihanna  
ur. 20 lutego 1988, Fryderyk 
Chopin ur. 22 lutego lub  
1 marca 1810, 
Jarosław Iwaszkiewicz  
ur. 20 lutego 1894, Zygmunt 
Krasiński ur. 19 lutego 1812, 
Justin Bieber ur. 1 marca 
1994, Antonio Vivaldi  
ur. 4 marca 1678, Andrzej  
Grabowski ur. 15 marca 1952, 
Ryszard Kapuściński  
ur. 4 marca 1932. 

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Subtelność połączona z intuicją i wyobraźnią daje 
Rybom ogromne możliwości artystyczne. Dlatego nie 
ma czemu się dziwić, że większość osób spod tego 
znaku wykazuje zdolności twórcze. Sztuki piękne  
i muzyka to dziedziny, w których najlepiej się spraw-
dzają. Wykazują również zainteresowanie parapsy-
chologią i mistycyzmem. Mimo tych niewątpliwych 
zalet Rybom brakuje siły przebicia, nie starcza im  
na tyle silnej woli i wiary w siebie, żeby zaistnieć. 
Wiecznie szukają wsparcia w innych, zwłaszcza gdy 
muszą podjąć ważną decyzję. Panicznie boją się 
rywalizacji, ale nie dlatego, że są słabi. Dominuje  
tu strach przed kompromitacją. Romantyczne – całe 
życie czekają na wielką miłość. Zazwyczaj są lubiane, 
ale nie zależy im na błyszczeniu w towarzystwie. 
Skore do bezinteresownej pomocy, często udzielają 
rad i to tonem nieznoszącym sprzeciwu. Lubią opo-
wiadać o sobie, w historiach ze swojego życia naj-
częściej jednak stawiają się na pozycji nieszczęśników, 
wykorzystanych przez nieuczciwych znajomych, 
oszukanych nawet przez najbliższe osoby. Chwiejność 
emocjonalna często sprawia, że otoczenie odbiera Ryby 
jako nieco niepoważne i bujające w obłokach.

MIŁOŚĆ
Udany związek Ryby 
stworzą z osobą z Trygonu 
Ziemi (Byk, Panna, Kozioro-
żec). Kobiety, które są już  
w stałym związku, mogą  
w pierwszym półroczu 
przeżywać niewielki kryzys 
z trudnych do określenia 
przyczyn. Dlatego nie warto 
podejmować drastycznych 
decyzji, zwłaszcza że 
niesnaski – jak zapewne 
szybko się okaże – wynikły 
z mało istotnej różnicy 
poglądów. Krótka rozmowa 
z partnerem problem 
rozwiąże. Pomoże wytrwa-
łość i zdrowy rozsądek. 
Choć rodzina stanowi dla 
pani Ryby niezwykle istotny 
element życia, nie może ona 
zaniedbywać swoich 
potrzeb i pragnień. Samot-
ne Ryby płci obojga raczej 
powinny odłożyć na 
następny rok nadzieję na 

spotkanie wielkiej miłości. 
Przelotne flirty, owszem,  
ale raczej bez zaangażowa-
nia z drugiej strony. Trzeba 
uzbroić się w cierpliwość  
i przeczekać posuchę na 
tym polu. Najgorsze, co 
może zrobić w 2013 roku 
pani Ryby, to zastosować 
zasadę „na bezrybiu i rak 
ryba”. Mężczyźni związani 
zaś przysięgą małżeńską 
muszą kontrolować swoje 
emocje. Jeśli ulegną 
urokowi nie własnej żony, 
gorzko tego pożałują, 
szybciej niż mogliby się 
spodziewać. Upokorzona  
i zraniona partnerka nigdy 
nie wybaczy zdrady, nie 
będzie chciała słuchać 
przeprosin, a na spakowa-
nie walizek niewiernego 
męża nie zostawi wiele 
czasu. Rozwód będzie 
wisiał w powietrzu. 

KARIERA I PIENIĄDZE
Chociaż wszystko zapowia-
da się cudownie, na nie- 
które Ryby w niekorzystnym 
aspekcie mogą oddziaływać 
Merkury i Saturn. Odczujesz 
spadek formy i ogólną 
niechęć przez kilka tygodni 
sierpnia, ale nie poddasz się 
i wszystko wróci do normy. 
Po kryzysie spokojnie 
podejmuj się załatwiania 
spraw trudnych: urzędowych 
albo sądowych. Wyniki 
będą bardzo korzystne.  
W pracy nie bierz na siebie 
za dużo obowiązków, a jeśli 
już, to w drugiej połowie 
roku. Projekty, za które 
będziesz odpowiedzialna, 
spodobają się szefowi. Pie- 
niędzy starczy na wszystko, 
ale nie na szaleństwa. 

ZDROWIE I URODA
Korzystny układ planet 
podkręci Twoją energię, 
więc i na zdrowie nie 
będzie okazji narzekać. Czas 
więc na zadbanie o wygląd. 
Już wiesz, że samo wciera-
nie kremu na cellulit nie 
działa, trzeba jeszcze 
przyspieszyć metabolizm. 
Najczęściej stosowaną 
strategią podkręcania 
tempa przemiany materii 
jest zwiększenie ilości białka 
w diecie wraz z ogranicze-
niem spożycia węglowoda-
nów – odpowiedzialnych za 
przyrost tkanki tłuszczowej. 
Panowie przynajmniej raz  
w tygodniu przez dwie 
godziny byliby mile widzia-
ni w siłowni, na rowerze 
lub basenie. 

RADA: WAŻNE ROZMOWY ODŁÓŻ, JEŚLI SIĘ DA, 
NA CZAS PO PRZESILENIU WIOSENNYM.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA, DLATEGO  
LUBI CIEMNOŚCI” TADEUSZ GICGIER

Wodnik 21.01-19.02

Już wiesz, co chcesz osiągnąć w 2013 roku?  
To dobrze, bo Saturn z pozycji Wagi wspomoże  
Cię we wszelkich planach, zwłaszcza biznesowych 

czy zawodowych. Dodasz do tego swój upór i ambicję,  
a sukces murowany. Możesz z powodzeniem wystąpić 
z prośbą o poparcie swoich pomysłów i przekonać 
innych do wspólnych działań. Spotykaj się z ludźmi,  
na których opinii Ci zależy. Rodzinę i osoby bliskie, 
niestety, odstawisz na plan dalszy. Pamiętaj, ustal listę, 
tego, co chcesz osiągnąć i punkt po punkcie realizuj. 
Jeśli wkradnie się w Twoje plany chaos, nic się nie uda. 
Nie trać cierpliwości, bo efekty wprawdzie przyjdą,  
ale nie od razu. Używaj wszystkich swoich szarych 
komórek, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba podjąć decyzję. 
W Twoim przypadku szybka decyzja, to dobra decyzja. 
To, co zaczniesz robić w pierwszej połowie roku,  

w drugiej przyniesie profity. Panie spod tego znaku 
– za sprawą Merkurego – równie dużo energii jak na 
pracę, poświęcą na wymyślanie atrakcyjnych rozrywek. 
Ten urlop może być niezapomniany. Męska część Wod- 
ników odda się pracy – Jowisz bardzo mocno będzie  
tu oddziaływał, ale sprawy formalne (np. księgowość) 
powinni oddać w ręce specjalistów.

ŻYWIOŁ: Powietrze
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: 
Bliźnięta, Waga, Strzelec, 
Baran.
PLANETA: Uran i Saturn.
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
agat, akwamaryn, szafir, 
ametyst, perła, granat, 
cytryn.
METAL: aluminium, uran, 
rad.
ROŚLINY: fiołek alpejski, 
orchidea, paproć, rozmaryn, 
tymianek, mirt.

ZWIERZĘTA: kozica, czapla, 
paw, lis polarny.
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
fioletowy, niebieski.
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: łydki, 
podbrzusze, nerki, żyły, 
układ krążenia, układ 
nerwowy.
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
wszelkiego rodzaju nerwice, 
zaburzenia pamięci, 
psychozy, manie, fobie, 
zakażenia.

ZALECANE ZAWODY: 
pisarz, wynalazca, badacz, 
psycholog, homeopata, 
artysta, organizator, 
przewodnik, działacz 
związkowy, inżynier, 
radiowiec, lotnik, muzyk, 
pracownik telewizji.
ULUBIONE MIEJSCA:  
z nowoczesną architekturą, 
świetnie czują się w górach, 
lubią życie zespołowe  
i w komunach, miejsca 
pełne naturalnego światła, 

przestrzeni, powietrza.
SŁAWNE WODNIKI: 
Michael Jordan ur. 17 lutego 
1963, Justin Timberlake  
ur. 31 stycznia 1981, Cristiano 
Ronaldo ur. 5 lutego 1985,
Wolfgang Amadeusz  
Mozart ur. 27 stycznia 1756, 
Juliusz Verne ur. 8 lutego 
1828, Shakira ur. 2 lutego 
1977, Mariusz Pudzianowski  
ur. 7 lutego 1977, Bob Marley 
ur. 6 lutego 1945, Doda  
ur. 15 lutego 1984. 

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Ci, którzy urodzili się od znakiem Wodnika, trochę nie 
przystają do współczesnego świata, dlatego często 
popadają w zwątpienie, przeżywają załamania, czują 
się niezrozumiani. Właśnie z tych powodów bywają 
szorstcy, kapryśni, niecierpliwi, a nawet nieprzyjemni. 
Podkreślając niezależność i oryginalność, sprawiają 
wrażenie zbyt ekstrawaganckich i chłodnych. Samot-
ność jest dla nich wartością nadrzędną, cenią sobie 
bowiem spokój. Wtedy mogą oddać się melancholij-
nym rozmyślaniom. Chętnie przekraczają granice  
i łamią ogólnie przyjęte zasady. Łatwo nawiązują 
kontakty, cenią dobre towarzystwo, cieszą się powo-
dzeniem wśród znajomych, ale również łatwo zrażają 
się do ludzi, niespodziewanie zrywając z nimi kontakt. 
Inteligentni indywidualiści, których pociąga wszystko 
to, co niecodzienne i dziwne. Tworzą nierealny świat, 
a zderzenie z rzeczywistością budzi w nich poczucie 
krzywdy. Spontanicznie reagują na niesprawiedliwość 
i chamstwo, brzydzi ich głupota i hipokryzja. Jedno-
cześnie uwielbiają robić wokół siebie zamieszanie, 
często nie potrafią dotrzymać tajemnicy. Zawsze  
staną w obronie słabszych. Często oddają serce  
i czas akcjom charytatywnym.

MIŁOŚĆ
Więcej tolerancji i wyrozu-
miałości. Ci, którzy kochają 
Wodnika, mogą cierpliwie 
znosić humory i zmienne 
nastroje, ale do czasu.  
Nie jesteś pępkiem świata. 
Zapowiada się wiele 
radosnych chwil spędzo-
nych z ukochaną osobą. 
Plany się zrealizują, marze-
nia spełnią, a świat wresz-
cie przestanie rzucać kłody 
pod nogi. Samotna kobieto 
spod znaku Wodnika! Nie 
szukaj ideału, bo ideały 
istnieją tylko w kiepskich 
romansidłach. Nie każdą 
wadę u mężczyzny, który 
zabiega o Twoje względy, 
musisz zaraz rozdmuchiwać  
do rozmiaru globalnej 
katastrofy. Raczej zważ 
wady i zalety, a dopiero 
wówczas podejmuj decyzję. 
Cokolwiek postanowisz,  
licz się z konsekwencjami. 

Nawet jeśli nic z tego nie 
będzie – na zawsze pozo-
staną miłe wspomnienia.  
A pan Wodnik powinien 
jednak znaleźć czas na 
spotkanie, bo odkładania  
w nieskończoność randki 
niewiele kobiet przyjmie  
z zadowoleniem. Trzymaj 
się więc ustalonych dat,  
bo może niebawem się 
okazać, że nie będziesz  
miał już z kim się umawiać. 
Panowie w stałych związ-
kach poznają smak rozłąki  
i słodkiej tęsknoty. Niespo-
dziewany wyjazd partnerki 
zaburzy rytm życia Wodnika 
i wcale mu z tym nie będzie 
łatwo. Jej powrót wiele 
niezależnemu Wodnikowi 
uzmysłowi – jeśli oddawać 
się komuś w niewolę, to 
tylko, gdy się naprawdę 
tego kogoś kocha. Wodniki, 
nie bójcie się tego słowa.

KARIERA I PIENIĄDZE
Jowisz utworzy korzystne 
aspekty, żeby zrealizować 
plany inwestycyjne. Lecz 
samo siedzenie przed kom- 
puterem nie wystarczy, aby 
wreszcie czegoś się dorobić. 
Wyrwij się z marazmu  
i zacznij koncepcyjnie 
myśleć. Pierwszy kwartał 
będzie do tego najlepszy.  
W nocy śpij, a nie marudź 
do trzeciej, ponieważ potem 
chodzisz z bolącą głową  
i żadne pomysły Cię nie 
nawiedzają. Ustal dzienny 
harmonogram i realizuj  
go z całą konsekwencją. 
Pieniądze jak zwykle 
kiepsko trzymają się 
Wodników, ale raczej  
nie będzie powodów  
do wielkiego narzekania. 

ZDROWIE I URODA
Poprawa kondycji! Jeszcze 
niedawne dolegliwości 
odejdą w niepamięć,  
a nowe nie przybędą. 
Oczywiście nie dlatego,  
że nagle każdy Wodnik 
dostał bilet do długowiecz-
ności. Minimum alkoholu, 
zero papierosów, w diecie  
jak najwięcej warzyw, 
zwłaszcza strączkowych  
– oto recepta na zdrowie. 
A, i jeszcze jedno. Osiem 
godzin przy biurku i ani 
chwili dłużej. Na dobry 
wygląd trzeba zapracować, 
jogging sam się nie będzie 
uprawiał i brzuszki same  
się nie zrobią. W tym roku 
zamiast bezpiecznych 
pasteli postaw w makijażu 
na kolor. Efekt – mocny!

RADA: DOBRY CZAS NA ODNOWIENIE DAWNO 
ZERWANYCH WIĘZI PRZYJACIELSKICH.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „MIŁOŚĆ PRAWDZIWA ZACZYNA SIĘ  
WTEDY, GDY NICZEGO W ZAMIAN NIE OCZEKUJESZ 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Koziorożec 22.12-20.01

Nareszcie znajdzie swój finał sprawa, która 
ciągnie się za Tobą od dłuższego czasu. Jej 
wynik wprawdzie nie będzie do końca satysfak-

cjonujący – tak sprawi niekorzystny Merkury w znaku 
Byka – ale lepiej, że wreszcie skończy się zmartwienie  
i niepokój. Szykuje się kolejne interesujące wyzwanie, 
ktoś odezwie się do Ciebie po latach – w połowie 
stycznia, podczas nowiu w Koziorożcu. Kwiecień  
i listopad to miesiące, w których Koziorożec nie 
powinien za wiele ryzykować, ale w marcu i wrześ- 
niu, dzięki Saturnowi, zapowiadają się spektakularne 
zmiany. W połowie roku widać jakiś poważny zakup. 
Będzie to okazja, na którą nie trzeba reflektować,  
ale może warto. Układ planet sprawi, że kontakty  
z ludźmi staną się intensywniejsze, odegrasz bardzo 
ważną rolę w swoim środowisku, dużo większą niż 

dotychczas. Może nawet zadebiutujesz w nowej 
dziedzinie. Wpływ gwiazd spowoduje zmiany  
w relacjach towarzyskich. Zauważysz, że przyjaciele 
zbyt wiele od Ciebie wymagają i będziesz mieć rację. 
Postaw na szczerą rozmowę – to oczyści atmosferę.  
Po wakacjach oddziaływanie Merkurego będzie 
odpowiedzialne za dwa burzliwe miesiące.

ŻYWIOŁ: Ziemia
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: 
Panna, Byk, Ryby, Skorpion.
PLANETA: Saturn
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
rubin, perła, kryształ górski, 
onyks, agat, kwarc różowy.
METAL: ołów
ROŚLINA: dąb, jodła, 
sosna, ostrokrzew, goździk, 
fiołek alpejski, ciemiernik, 
mak.
ZWIERZĘTA: koza, niedź-
wiedź, nietoperz.

SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
brąz i ciemna zieleń
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: zęby, 
kości, stawy, włosy, uszy, 
kolana, skóra, woreczek 
żółciowy.
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
artretyzm, paradontoza, 
gruźlica, głuchota, sztyw-
ność karku, wypadanie 
dysku, anemia.
ZALECANE ZAWODY: 
matematyk, bankier, 

posiadacz ziemski, planista, 
notariusz, urzędnik pań-
stwowy, księgowy, rzeczo-
znawca.
ULUBIONE MIEJSCA: groty, 
jaskinie, piwnice, wysokie 
góry, wodospady, muzea, 
stare kamienice, gotyckie 
kościoły; w wysokim, 
chłodnym mieszkaniu  
z cegły, w starym ogrodzie, 
pośród ruin.
SŁAWNE KOZIOROŻCE: 
Elvis Presley ur. 8 stycznia 

1935, Jim Carrey  
ur. 17 stycznia 1962,  
Weronika Rosati ur. 9 stycz- 
nia 1984, Nicolas Cage  
ur. 7 stycznia 1964, Kevin 
Costner ur.18 stycznia 1955, 
Anna Przybylska  
ur. 26 grudnia 1978,
Aleksandra Woźniak  
ur. 18 stycznia 1975,
Joanna Brodzik ur. 11 stycz- 
nia 1973, Mel C ur. 12 stycznia 
1974, Adam Mickiewicz  
ur. 24 grudnia 1798. 

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Praca, praca, praca... Koziorożec w domu może pod- 
pierać się nosem, narzekać na cały świat, ale o świcie 
zawsze zwlecze się z łóżka i popędzi do pracy. Wieczo-
rem znów to samo – zmęczenie, narzekanie, ale rano 
liczy się tylko praca! Na odpuszczenie obowiązków 
Koziorożcowi nie pozwala ambicja i zdyscyplinowa-
nie. Raz podjęte zadanie musi być wykonane  
do końca. Takie podejście u osób spod tego znaku 
wynika z wyjątkowo dojrzałego podejścia do życia,  
co nawet można już zauważyć w młodości Kozioroż-
ców, i, niestety, odbija się również na poczuciu 
humoru, którego po prostu brak. Wszystko musi  
być poukładane, logiczne, poważne. W rozmowach  
z osobami odbiegającymi od głównego tematu 
Koziorożce wykazują zniecierpliwienie, a nawet 
zdenerwowanie. Praktyczne i oszczędne (czasem 
skąpe) uważają rozrywkę za stratę czasu. Jeśli mają 
wybór, zawsze zdecydują się na samotność. Są do- 
skonałymi powiernikami. Wprawdzie wybaczają 
krzywdy, ale do końca życia na dnie serca przechowu-
ją urazę. Częściej są konserwatystami niż liberałami, 
nie przepadają więc za zmianami. Jeśli zdradzisz  
Koziorożca, nie ma szans na odzyskanie zaufania. 

MIŁOŚĆ
Sprzyjający czas na podej-
mowanie decyzji w spra-
wach uczuciowych. Jeśli 
dokucza Ci samotność,  
nie próbuj na siłę znaleźć 
swojej drugiej połowy. Nie 
wpadaj w ramiona byle 
kogo. To nie jest dobry czas 
na miłość. Postaraj się nie 
martwić na zapas sprawa-
mi, na które nie masz wpły- 
wu. W stałych związkach 
dużo szczęścia. Zresztą nie 
tylko w stałych związkach. 
Cały sztab planet będzie 
stał na straży Twojego 
uczucia. Zakochane panie 
będą pod wrażeniem 
swoich partnerów, którzy 
– nie oczekując niczego  
w zamian – obsypią je 
miłością i uwielbieniem. 
Miła atmosfera w domu 
sprawi, że najchętniej 
zaszyłabyś się w nim na 
wszystkie zimowe miesiące 

i nie wyściubiała nosa. 
Pamiętaj tylko, że miłość 
wymaga okazywania uczuć 
przez obie strony. Bądźcie 
dla siebie kochankami, 
partnerami i przyjaciółmi. 
Mężczyźni spod tego znaku, 
zwłaszcza single, muszą 
poćwiczyć silną wolę i nie 
denerwować się z powodu 
każdej nieudanej randki, 
tym bardziej że pod koniec 
roku spotkanie z panią spod 
znaku Bliźniąt zaliczą do 
bardzo udanych. Nutka 
erotyzmu, która pojawi się 
między Wami odrobinę Was 
speszy (jesteście w końcu 
kolegami z pracy), zaskoczy 
Was też tempo, w jakim, 
będzie rozwijała się ta 
znajomość, ale wszystko 
będzie szło w pożądanym 
przez Was kierunku. 
Perspektywy będą napraw-
dę obiecujące.

KARIERA I PIENIĄDZE
Uwaga! Możliwa będzie 
utrata pracy! Po tej rewolu-
cji będzie trzeba długo 
odzyskiwać równowagę,  
ale nie trać wiary w siebie  
i swoje możliwości. Raczej 
zmotywuj się w tej sytuacji 
do konkretnego działania. 
Dla tych, którym się po- 
szczęści i nie dostaną 
wypowiedzenia, Saturn 
szykuje satysfakcjonujące 
zmiany na lepsze.  
W sprawach finansowych 
raczej bez zmian. Portfel  
nie będzie pękał w szwach, 
ale także nie będzie hulał  
w nim wiatr. Koziorożce 
prowadzące własne firmy 
powinny mniej wybrzydzać 
w zamówieniach. Konku-
rencja nie śpi.

ZDROWIE I URODA
Przede wszystkim przestań 
nadmiernie przejmować się 
swoim zdrowiem. Niewielka 
krosta nie musi być oznaką 
śmiertelnej choroby. Więcej 
sportu, mniej tłuszczu  
i słodyczy. Jesień zapowiada 
się alergicznie – katar raczej 
nie będzie łatwy do zlikwi-
dowania aż do pierwszych 
mrozów. Nie zaniedbuj się, 
jak to czasem miało miejsce  
w ubiegłych latach. Nie 
możesz wykręcać się bra- 
kiem funduszy, bo maseczkę 
oczyszczającą możesz przy- 
gotować sama w domu.  
Na manikiur i pedikiur 
również nie musisz uma-
wiać się u kosmetyczki  
– cążki i pilniczek stoją  
na Twojej półce w łazience. 

RADA: DAJ LOSOWI SZANSĘ I WYŚLIJ KUPON  
GRY LICZBOWEJ LUB WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „MIŁOŚĆ KPI SOBIE Z ROZSĄDKU. I W TYM 
JEJ UROK I PIĘKNO” ANDRZEJ SAPKOWSKI

Strzelec 23.11-21.12

Już od pierwszych dni stycznia Strzelce zaczną 
zmieniać swoje życie. Przyjdzie bowiem czas  
na to, żeby zadbać o samych siebie, a nie tylko 

roztkliwiać się nad innymi. Na tę przemianę energii 
starczy do połowy czerwca. Po wakacjach sprawy 
innych znów staną się ważniejsze i wówczas Strzelce 
dużo czasu poświęcą rodzinie. Odnowienie, zrepero-
wanie czy sympatyczne kontynuowanie kontaktów  
z wujkami, ciotkami, kuzynkami itd., jesienią zajmie  
sporo czasu i pochłonie równie dużo energii. Niewy-
-kluczone, że czeka Cię sentymentalna podróż do 
miejsca, które przynosi Ci szczęście. Jowisz w znaku 
Ryb rozbudzi instynkt opiekuńczy – miłość i rodzina 
nabiorą wówczas dla Ciebie większego znaczenia 
– zapragniesz spełniać się jako matka (ojciec), żona 
(mąż) i kochanka (kochanek). Od trzeciej dekady maja, 

za sprawą koniunkcji Merkurego i Wenus, Strzelce 
będą robić wrażenie bardzo sympatycznych osób,  
o których towarzystwo warto zabiegać. Nastąpi czas 
prosperity. Saturn, który znajdzie się w znaku Skorpio-
na na przełomie lata i jesieni, nieco osłabi Twój urok, 
ale końcówka roku znów będzie należała do Ciebie. 
Wszystko ułoży się pomyślnie.

ŻYWIOŁ: Ogień
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: 
Baran, Lew, Waga, Wodnik.
PLANETA: Jowisz
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
agat, bursztyn, kryształ 
górski, ametyst, lapis lazuli, 
granat.
METAL: cyna
ROŚLINA: dąb, lipa, 
morwa, mniszek, stokrotka, 
koniczyna.
ZWIERZĘTA: koń, gazela, 
pies, zebra, żyrafa, jaskółka, 

albatros.
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
niebieski
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: wątroba, 
woreczek żółciowy, trzustka, 
nerw kulszowy, biodra, uda, 
ramiona, płuca.
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
układu kostno-stawowego, 
reumatyzm, żółtaczka, bóle 
mięśni, zatrucia, zaburzona 
przemiana materii, otyłość, 
uzależnienia od używek.

ZALECANE ZAWODY: 
filozof, podróżnik, polityk, 
prawnik, duchowny, 
nauczyciel języków obcych, 
tłumacz, weterynarz.
ULUBIONE MIEJSCA: 
boiska sportowe, miejsca 
defilad, sądy, świątynie, 
hotele. Strzelce dobrze się 
czują w przestronnych 
pomieszczeniach, wolą duże 
domy niż ciasne mieszkania, 
wysokie piętra, poddasza, 
tarasy z widokiem na 

szeroki horyzont i rozległe 
krajobrazy. 
SŁAWNE STRZELCE: 
Britney Spears ur. 2 grudnia 
1981, Adam Małysz  
ur. 3 grudnia 1977, Robert 
Kubica ur. 7 grudnia 1984, 
Katarzyna Skrzynecka 
ur. 3 grudnia 1970, Agnieszka 
Włodarczyk ur. 13 grudnia 
1980, Christina Aguilera  
ur. 18 grudnia 1980, Brad Pitt 
ur. 18 grudnia 1963, Steven 
Spielberg ur. 18 grudnia 1946.

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Mieć przyjaciela spod znaku Strzelca to skarb.  
Bo rzadko zdarza się tak wyrafinowane połączenie 
inteligencji i optymizmu, wesołości i serdeczności, 
jak właśnie u osób urodzonych między listopadem  
a grudniem. Jeśli do tego dołoży się lojalność i nieco- 
dzienne wyczucie sprawiedliwości, pracowitość oraz 
przedsiębiorczość, otrzymamy ideał. Niestety, Strzelce 
mają również i ciemną stronę swoich charakterów. 
Wyprowadzone z równowagi nagle stają się niesym-
patyczne, a nawet groźne – potrafią bez skrupułów 
powiedzieć prawdę prosto w oczy, zupełnie zapomi-
nając o konwenansach. Czasem zbyt dużą wagę 
przykładają do spraw magicznych i tajemniczych  
– strach przed czarnym kotem przecinającym drogę 
albo wiara w pechowy piątek trzynastego bywa 
nawet śmieszna. Miewają skrajnie zmienne nastroje. 
Strzelcy są gadatliwi, uwielbiają rozprawiać na każdy 
temat, wpadając w ton samouwielbienia. Realistycz-
nie podchodzą jednak do życia i odważnie pokonują 
codzienne trudności. Z racji niebywałego poczucia 
humoru chętnie są zapraszani na spotkania towarzy-
skie. Żaden Strzelec tego nie okazuje, ale w głębi ducha 
jest przekonany o własnej wysokiej wartości. 

MIŁOŚĆ
Od 23 września Twój zapał 
do okazywania miłości 
ostudzi lodowaty Neptun  
w aspekcie Księżyca, który 
znajdzie się w zasięgu Ryb 
w koniunkcji z równie 
zimnym Uranem. Do tego 
czasu wpływ na Twoje 
emocje będzie miało Słońce. 
Te ponad dziewięć miesięcy 
wykorzystaj z zyskiem dla 
siebie. Jeśli nie masz ochoty 
ugrzęznąć w związku  
z nieodpowiednim mężczy-
zną i czekasz, kiedy zako-
chasz się z wzajemnością, 
postaraj się do wakacji 
wzniecić gorące uczucia. 
Ostatnie miesiące roku będą 
wtedy testem, czy Twój 
partner jest Ciebie wart. 
Jeśli jesteś i zamierzasz 
pozostać singlem, pamiętaj, 
że nagorętsze flirty gwiazdy 
obiecują w weekendy. 
Szczególnie kusząca 

propozycja przyjdzie od 
kogoś poznanego w klubie, 
kawiarni lub – wręcz 
przeciwnie – w świecie 
wirtualnym. Randki interne-
towe nigdy Cię nie pociąga-
ły, ale po jednej z nich 
będziesz miała ochotę 
zmienić zdanie.  
Mężczyzna spod znaku 
Strzelca będzie oczekiwał 
ciepła i adoracji, sam nie 
zdobędzie się jednak na 
pierwszy krok. Nawet jeśli 
jesteś fizycznie mniej 
atrakcyjny, wytwarzasz tak 
dużo feromonów, że możesz 
mieć ogromne powodzenie 
u płci przeciwnej! Dla 
zakochanych 2013 będzie 
rokiem poważnych deklara-
cji na przyszłość (mowa 
nawet o związku małżeń-
skim), dla tych w stałych 
związkach zapanuje 
przyjemna aura. 

KARIERA I PIENIĄDZE
Do końca marca raczej 
trzymaj się za portfel, 
wprawdzie sytuacja 
finansowa się nie pogorszy, 
ale przez pozostałe miesiące 
czekają Cię niespodziewane 
– i to spore – wydatki.  
Nic tego nie zmieni, więc 
przeczekaj, nieco oszczędza-
jąc. W połowie roku 
dopniesz swego i albo 
dostaniesz awans, albo 
propozycję lepszej pracy.  
Na pewno ziści się Twoje 
marzenie. Nowa funkcja 
spełni wszelkie Twoje 
oczekiwania – ambicjonalne 
i materialne – i stanie się 
bezpieczną przystanią na 
wiele miesięcy, a może 
nawet na lata. Uważaj,  
żeby jej nie stracić.

ZDROWIE I URODA
Już późnym latem rozejrzyj 
się w aptece za suplmentem 
diety, który podniesie 
ogólną odporność. Musisz 
przygotować się na jesienne 
słoty, ponieważ nawet 
zwykły katar będzie uciążli-
wy i długi. Dobrze by było, 
gdyby w Twojej diecie 
zawitały i pozostały na stałe 
miód i cytryna. Raczej 
ogranicz spożywanie pot- 
raw z czosnkiem i cebulą. 
Jeśli palisz, nieważne  
czy dużo, czy mało, rzuć 
papierosy i to w pierwszej 
kolejności. Nie masz płuc  
z żelaza. Planetarna aura 
podpowiada, że jest to 
perfekcyjny czas na odświe-
żenie zawartości szafy,  
a może i całego wizerunku. 

RADA: KAŻDY POPEŁNIA BŁĘDY. NAUCZ SIĘ  
WYCIĄGAĆ Z NICH WNIOSKI.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „ZE WSZYSTKICH RZECZY WIECZNYCH  
MIŁOŚĆ JEST TĄ, KTÓRA TRWA NAJKRÓCEJ”  MOLIER 

Skorpion 24.10-22.11 

Władcą Skorpiona jest Pluton, który w roku 
2013 będzie przebywał w znaku Koziorożca 
– taki układ śmiało można nazwać „wymarzo-

nym”. Również Jowisz będzie wyjątkowo ustawiony  
w stosunku do znaku Skorpiona, co zaowocuje spotka-
niami z właściwymi ludźmi. Wzrośnie Twoja wiara  
we własne siły, co pomoże Ci sprostać największym 
wyzwaniom. Nawiązane w tym okresie cenne znajo-
mości przejawią się sukcesami na polu zawodowym 
– masz wsparcie gwiazd odpowiedzialnych za Twoją 
karierę. Postaw na moc pozytywnego myślenia. Zna- 
komita forma fizyczna i intelektualna pomoże rozłado-
wywać nieliczne kryzysy domowe. Wykażesz się nie 
lada cierpliwością zarówno w stosunku do starszych, 
jak i najmłodszych członków rodziny. Znacznie poprawi 
się twoje samopoczucie, bo wreszcie zrezygnujesz  

z toksycznych znajomości i zaczniesz otaczać się 
ludźmi, którzy po prostu dobrze Ci życzą. Rozpierającą 
Cię energię dobrze spożytkuj: pozałatwiaj wszystkie 
niezałatwione sprawy, zrób remont mieszkania lub 
domu. Hasło Skorpiona na ten rok powinno brzmieć: 
„Cel osiągnę, nic mnie nie zniechęci!”. Powtarzaj je  
jak mantrę. 

ŻYWIOŁ: Woda
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: Rak, 
Ryby, Panna, Koziorożec.
PLANETY: Pluton i Mars.
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
jaspis, topaz, granat, koral, 
malachit, akwamaryn, opal.
METAL: żelazo
ROŚLINY: amarylis, brzoza, 
wilcza jagoda, tarnina, 
opium, borówka.
ZWIERZĘTA: orzeł, jaszczur-
ka, krokodyl, skorpion, 
komar, nietoperz.

SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
ciemna czerwień
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: narządy 
płciowe
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
wszelkiego typu stany 
zapalne – zwłaszcza stawy, 
zaburzenia czynnościowe 
wątroby, woreczka żółcio-
wego i śledziony oraz bóle 
głowy i dolegliwości 
żołądkowe (głównie na  
tle nerwowym).

ZALECANE ZAWODY: 
bankier, sędzia, nauczyciel, 
psycholog, psychiatra, 
detektyw. 
ULUBIONE MIEJSCA: 
mroczne, nieodkryte, 
niedostępne, pełne tajem-
nic. Puszcze, lasy, mokradła, 
szczyty gór. Lubią swoje 
domy, stare kamienice, 
sutereny, poddasza.
SŁAWNE SKORPIONY: 
Pablo Picasso ur. 25 paździer-
nika 1881, Leonardo DiCaprio 

ur. 11 listopada 1974, Diego 
Armando Maradona  
ur. 30 października 1960,
Bill Gates ur. 28 października 
1955, Demi Moore  
ur. 11 listopada 1962,  
Julia Roberts ur. 28 paździer-
nika 1967, Jodie Foster  
ur. 19 listopada 1962,  
Ciara ur. 25 października 1985, 
Maria Skłodowska-Curie
ur. 7 listopada 1867,
Ignacy Jan Paderewski  
ur. 18 listopada 1860.

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Wrodzona bystrość i intuicja pomagają Skorpionom 
zwyciężać. Jest to dla nich ważne, ponieważ osoby 
urodzone pod tym znakiem są wojownikami z krwi  
i kości. Każdy, kto im się sprzeciwia, natychmiast  
staje się wrogiem numer jeden. Same zaś doskonale 
wiedzą, czego chcą i do czego zmierzają i nie zwracają 
uwagi na porady nawet najbardziej życzliwych. Nikt 
nie jest dla nich ani tajemniczy, co często wyrażają 
lekceważeniem, ani na tyle ciekawy, żeby poświęcić 
mu więcej niż pięć minut. Rzadko przepraszają. Sporo 
energii poświęcają na obmyślanie strategii, dzięki 
której zdobywają to, co osobom spod innych znaków 
wydaje się nie do osiągnięcia. Mają w sobie coś  
ze szpiega i bez zastanowienia zadają wiele pytań, 
nawet niedyskretnych. Muszą wszystko o wszystkich 
wiedzieć, bojąc się, że niewiedza spowoduje odsta-
wienie na boczny tor. No i najważniejsza cecha – pa-
miętliwość. W pierwszej chwili wybaczają, ale tylko 
po to, żeby za jakiś czas rozdrapać dawne rany  
i rozpamiętywać krzywdy. W skrajnych przypadkach 
potrafią się mścić nawet po latach. Skorpiony są 
niezastąpionymi przyjaciółmi, gotowe na wiele, żeby 
osoby z ich najbliższego otoczenia były szczęśliwe. 

MIŁOŚĆ
Wenus sprawi, że Skorpiony 
w stałych związkach będą 
mogły spać spokojnie – nic 
nie zakłóci błogiej harmonii. 
Szczęśliwe chwile czekają 
małżeństwa z długim sta- 
żem, zapowiada się wręcz 
drugi miesiąc miodowy. 
Osiągnięcie z partnerem 
porozumienie w ważnej 
sprawie. A samotni?  
Otóż przyjdzie taki dzień  
– w lutym, może marcu 
– gdy singiel-Skorpion doj- 
dzie do wniosku, że po- 
trzebuje stabilizacji.  
Ta myśl będzie przyświecała 
niemal we wszystkich 
kontaktach towarzyskich.  
Aż do skutku. A skutek jest 
oczywisty dla Skorpiona  
– będzie go miała w swojej 
mocy przecież planeta 
Wenus, dlatego też odniesie 
sukces w sferze uczuciowej. 
Chmury na niebie pojawiają 

się tylko, gdy nowy partner 
stanie się zazdrosny o by- 
łego adoratora. Panie spod 
tego znaku, tęsknie wypa-
trujące miłości, nie zawiodą 
się, uczucie pojawi się już 
na początku roku, panowie 
zaś muszą uważać, gdyż  
w trzecim i czwartym 
kwartale będą pod wpły-
wem opozycji Słońca  
z Plutonem. Ta kobieta, 
która wpadnie im w oko, 
może okazać się trochę 
inna, niż sobie wyobrazili 
– wybranka spróbuje pod- 
porządkować ukochanego, 
a ten, na fali miłosnego 
uniesienia, najpierw się 
podda, ale niebawem po- 
każe, na co go stać. Lepiej 
więc z góry ostrzec i pre- 
cyzyjnie wyznaczyć granice. 
A warto, ponieważ druga 
okazja poznania kogoś 
fajnego prędko się nie trafi.

KARIERA I PIENIĄDZE
Merkury w niepomyślnych 
konfiguracjach z Uranem  
i Plutonem zwiastuje 
problemy finansowe, więc 
zanim wyrzucisz złotówkę 
w błoto, sto razy ją obejrzyj. 
Skrupulatnie licz pieniądze, 
bilansuj dochody z wydat-
kami – lepiej, żeby nie 
pojawiał się w ostatniej 
rubryce minus. Debet może 
na długo popsuć Ci humor. 
Nie trzymaj pieniędzy  
w domu. Nawet najmniej 
intratna lokata bankowa 
będzie lepsza niż skarpeta. 
Uważaj również na karty 
kredytowe. I chociaż  
z pieniędzmi zapowiada  
się krucho, to w pracy wręcz 
odwrotnie. Kroi się korzyst-
na zmiana. 

ZDROWIE I URODA
Trochę więcej czasu przyda-
łoby się poświęcić własnej 
urodzie i kondycji. Nie tylko 
kosmetyki z najwyższej 
półki gwarantują piękno, 
lecz również zdrowy styl 
życia. Oczywiście raz na 
jakiś czas wizyta w salonie 
kosmetycznym nie zaszkodzi 
także panom spod znaku 
Skorpiona. Przez pierwsze 
półrocze zdrowie Ci dopi-
sze, ale począwszy od 
listopada należałoby 
zwrócić szczególną uwagę 
na przeszkody pojawiające 
się na drodze. Czasem lepiej 
je ominąć, niż przeskoczyć, 
zwłaszcza że chwila nie- 
uwagi może skończyć się 
nawet złamaniem ręki albo 
nogi. A to już spory problem.

RADA: SZCZĘŚCIE? NIE PRZYJDZIE – NIE ZROBI 
ZAWODU. PRZYJDZIE – ZROBI NIESPODZIANKĘ.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „MÓW SZEPTEM, JEŚLI MÓWISZ 
O MIŁOŚCI” WILLIAM SHAKESPEARE 

Waga 23.09-23.10 

Czas na snucie dalekich planów i ustalanie harmo-
nogramu ich realizacji. Dla wielu Wag 2013 rok 
to dobry okres na zakończenie czegoś poważne-

go – obrona dyplomu, doprowadzenie do finału spraw 
urzędowych – wpływ Księżyca sprzyja takim działa-
niom. To rok, w którym wyjaśnią się wszystkie wątpli-
wości, a sytuacje niepewne zmienią się na Twoją 
korzyść. Przekonasz się, że jest wiele osób Ci życzli-
wych, pragnących przyjść z pomocą i dobrą radą,  
czy po prostu szukających Twojego towarzystwa. 
Trapiące Cię kłopoty rozwiążesz dość nieoczekiwanie 
dzięki nowym znajomościom. Źródłem radości na 
nowo stanie się uprawianie starego, zapomnianego 
hobby. Wraz z pierwszymi, wiosennymi podmuchami 
wiatru ogarnie Cię optymizm, pojawią się nowe 
nadzieje i możliwości. Za sprawą Jowisza zapowiada 

się dobry rok na ustabilizowanie także życia uczucio-
wego. Nie zapomną o Tobie również znajomi i przyja-
ciele. Będą Cię zapraszali na przyjęcia, imprezy  
i wycieczki. Mimo nawału pracy i rodzinnych obowiąz-
ków znajdź czas na relaks. W tym roku rozwiążesz 
przestarzałe problemy i osiągniesz wymarzoną stabili-
zację oraz równowagę.

ŻYWIOŁ: Powietrze
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: 
Wodnik, Bliźnięta, Lew, 
Strzelec.
PLANETA: Wenus
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
akwamaryn, turkus, opal, 
lazuryt, perła, diament, 
lapis lazuli.
METAL: miedź
ROŚLINY: stokrotka, 
nagietek lekarski, dalia, 
konwalia, malwa, aloes.
ZWIERZĘTA: łabędź, łania, 

antylopa.
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
różowy, pastelowe.
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: nerki, 
żołądek, wątroba, jajniki, 
skóra.
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
bóle głowy, chroniczne  
zmęczenie, słaba przemiana 
materii, skłonność do  
depresji, cukrzyca.
ZALECANE ZAWODY: 
dyplomata, nauczyciel, 

tancerz, aktor, dekorator 
wnętrz, przedstawiciel 
handlowy, stylista, fryzjer. 
ULUBIONE MIEJSCA: 
miasto, dzielnice willowe, 
blisko zabytków, parku, 
pięknych widoków, niedale-
ko teatru. Dobrze czują  
się w miejscach zadbanych, 
z klimatem i specjalną 
atmosferą. Dobrze odpoczy-
wają w miejscach nowo 
poznanych.
SŁAWNE WAGI: 

Roger Moore ur. 14 paździer-
nika 1927, Eminem  
ur. 17 października 1972,  
Snoop Dogg ur. 20 październi-
ka 1971, Katarzyna Cichopek   
ur. 7 października 1982,
Jean-Claude Van Damme   
ur. 18 października 1960,
Will Smith ur. 25 września 
1968, Giuseppe Verdi  
ur. 10 października 1813,
Tim Robbins ur. 16 październi-
ka 1958, John Lennon  
ur. 9 października 1940.

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Waga może pochwalić się inteligencją i ogromnymi 
zdolnościami twórczymi. Przy tym jest niezmiernie 
skrupulatna i systematyczna. Właśnie te cechy pozwo-
liłyby osobom urodzonym pod tym znakiem na 
zdobywanie najwyższych szczytów sławy, gdyby nie 
to, że równie często zdarza się im ważne sprawy 
odkładać na później. Wdzięczne i taktowne, jedno-
cześnie szczere i z ogromnym wyczuciem sprawiedli-
wości. Zarażają pogodą ducha, chętnie idą na  
ustępstwa, wykazując się tolerancją. Wagi ogólnie  
są lubiane, mimo że ich chwiejność poglądów  
i niezdecydowanie potrafią otoczeniu grać na  
nerwach. Nie podejmują się żadnych zadań, jeśli 
wcześniej nie przekonsultują problemu z kimś  
zaufanym. Z sytuacji konfliktowych raczej wolą 
chyłkiem się wycofać, niż stawić czoła. Panie Wagi 
zbyt dużą wagę przykładają do wyglądu, kochają 
wszystko, co modne, błyszczące i upiększające. 
Czasem się nawet w tym zatracają. Panowie zaś mają 
tendencje do koloryzowania i zaklinania rzeczywisto-
ści. Z przyjemnością również wracają do spraw dawno 
już zamkniętych, zwłaszcza do tych, w których  
odegrali decydującą rolę.

MIŁOŚĆ
Czas działa na Twoją 
korzyść. Jeśli jesteś w parze 
z Baranem, Lwem lub 
Strzelcem Wasz związek  
w pełni rozkwitnie. Będzie-
cie spędzać upojne chwile 
tylko we dwoje, a do pełni 
szczęścia wystarczy byle 
drobiazg. Zaczniecie nawet 
rozmawiać o powiększeniu 
rodziny. Ale gdy Twoim 
partnerem jest Skorpion, 
Rak czy Ryby, możesz 
nabierać dystansu do 
własnych uczuć. Staniesz 
przed trudną decyzją: 
decydować się na wspólne 
życie albo odwrotnie – roz-
stać się, gdy dojdziesz  
do wniosku, że to nie ten 
właściwy i na całe życie.  
W stałych związkach 
zapowiada się kilka przej-
ściowych burz w pierwszej 
połowie roku, a potem, do 
końca grudnia będzie już 

tylko przyświecać Słońce. 
Samotne Wagi płci pięknej 
wreszcie odnajdą odpo-
wiedniego dla siebie 
partnera, lecz nie powinny 
za szybko ulegać emocjom. 
Lepiej najpierw dobrze  
się przyjrzeć, z kim człowie-
ka łączy los i dopiero po 
dokładnym rozeznaniu 
podjąć poważną decyzję. 
Pierwszy, który się nadarzy, 
wcale nie musi być „tym 
jedynym”. Choć mądre 
przysłowie mówi, że stara 
miłość nie rdzewieje, to 
panowie Wagi bezwzględ-
nie powinni wreszcie 
skończyć ze wspominaniem 
przeszłej miłości i rozejrzeć 
się za kimś równie doskona-
łym. Liczy się bowiem 
teraźniejszość. Nie przekre-
ślaj szansy zmiany swojego 
życia na lepsze. I dużo 
szczęśliwsze...

KARIERA I PIENIĄDZE
Nie podejmuj ważnych 
decyzji na gorąco. Z bie- 
giem czasu obraz stanie się 
wyrazistszy, dzięki czemu 
popełnisz mniej błędów. 
Korzystna pozycja planet  
w znaku Wagi sprawi,  
że niespodziewanie wszyst-
ko się zacznie dziać po 
Twojej myśli. Bieżący rok 
przyniesie upragnioną stabi-
lizację zarówno w pracy jak  
i w finansach. Wygląda na 
to, że w 2013 roku Wagi 
powinny odłożyć nieco 
pieniędzy na później.  
Nawet niewielka kwota 
przyda się w zaskakujących 
okolicznościach w połowie 
grudnia. Jeśli w wakacje 
ktoś zaproponuje wyjazd  
za granicę – jedź w ciemno! 

ZDROWIE I URODA
To prawda, że codziennie 
trzeba wypić przynajmniej 
dwa litry wody. Wagi nie 
powinny o tym zapominać. 
W chłodne dni muszą 
również pamiętać o jednym 
gorącym posiłku – chociaż-
by talerzu zupy. Te buty, 
które kosztowały fortunę  
– wprawdzie są piękne  
i modne, ale nie są zbyt 
wygodne – odłóż do szafy. 
Nie ma co męczyć stóp. 
Jeszcze długo będą Ci 
potrzebne, więc je szanuj. 
Pomyśl także o wizycie  
u masażysty. Kręgosłup da  
o sobie znać już w marcu. 
Zadbaj o ciało i ducha:  
już nie odkładaj wyjścia  
do kosmetyczki, fryzjera  
czy wyjazdu do spa.

RADA: ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA I UŚMIECHAJ SIĘ  
DO INNYCH – ODWZAJEMNIĄ SIĘ TYM SAMYM.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „PRAWDZIWA MIŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TAM, 
GDZIE NICZEGO JUŻ W ZAMIAN NIE OCZEKUJE” 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Panna 24.08-22.09 

Jowisz, który właśnie będzie przebywał w znaku 
Ryb, obudzi w Pannach ochotę na zdobywanie 
nowych obszarów życia. Będzie to kusząca propo-

zycja, ale tylko Ty możesz podjąć to wyzwanie. Poza 
tym w styczniu zbliży się Saturn i będzie trwał  
w sąsiedztwie Panny cały rok, co zaowocuje „taryfą 
ulgową” – mniej obowiązków, mniej pracy i stresów, 
więc więcej chwil wytchnienia i więcej czasu dla tych, 
na których bardzo Ci zależy. W tym roku zastanów się 
nad przyszłością, co naprawdę chcesz robić, do czego 
zmierzasz. I przede wszystkim, kim jesteś. Jeśli już 
dojdziesz do tego, co jest dla Ciebie najważniejsze, 
załatwiaj wszystko po kolei, krok po kroku. Są ludzie, 
którzy nie zauważają małego szczęścia, po nieważ  
nadaremnie cze kają na duże. Ty do niech nie należysz 
– potrafisz cieszyć się życiem i zauważasz nawet  

najmniejsze okruchy pomyślności – pogodne dni, 
promienie słońca na twarzy, ciepły wiatr – w 2013 
roku będziesz miała ich pod dostatkiem. Od połowy 
roku silny wpływ Plutona nakłoni Panny do bardziej 
aktywnego trybu życia. Uważać jednak trzeba, żeby się 
nie sforsować. Do formy dojdziesz powoli, systema-
tycznie. Zaowocuje to skutecznym spadkiem wagi.

ŻYWIOŁ: Ziemia
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: Byk, 
Koziorożec, Rak, Skorpion.
PLANETA: Merkury
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
topaz, szafir, agat, lapis 
lazuli, jaspis, opal.
METAL: rtęć
ROŚLINY: czarny bez, 
orzech, brzoza, lawenda, 
stokrotka, rumianek, 
mniszek, fiołek,  
aster, jaskier, mięta,  
pszenica, ryż.

ZWIERZĘTA: mysz, mrów-
ka, pszczoła.
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
granatowy, kolory neutralne.
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: żołądek, 
jelita, śledziona, woreczek 
żółciowy, dwunastnica, 
narządy rodne, skóra.
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
niestrawność, kamienie 
żółciowe, wzdęcia, zatrucia, 
kolki, biegunki, podatność 
na stres, egzemy.

ZALECANE ZAWODY: pla- 
nista, księgowa, asystentka, 
architekt, lekarz, policjant, 
kierowca, pośrednik handlu 
nieruchomości, nauczyciel, 
pielęgniarz, administrator.
ULUBIONE MIEJSCA: bib- 
lioteka, pracownia, warsztat, 
gabinet, laboratorium. Lubią 
mieszkać w miejscach 
cichych, bezpiecznych i 
spokojnych; w czystych, 
zadbanych i funkcjonalnych 
osiedlach, niedaleko 

kościoła, przychodni, szkoły 
lub policji.
SŁAWNE PANNY: 
Sean Connery ur. 25 sierpnia 
1930, Michael Jackson ur. 29 
sierpnia 1958, Freddie 
Mercury ur. 5 września 1946, 
Katarzyna Nosowska ur. 30 
sierpnia 1971, Cameron Diaz   
ur. 30 sierpnia 1972, Peja ur. 17 
września 1976, Pink ur. 8 wrześ- 
nia 1979, Paulo Coelho ur. 24 
sierpnia 1947, Stanisław Lem 
ur. 12 września 1921.

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Zawsze praktyczna, dokładna i analityczna Panna  
z Bykiem i Koziorożcem tworzy Trygon Ziemi. To nie 
koniec jednak jej zalet. Jest jeszcze pracowita, stała  
w poglądach i uczuciach, skrupulatna i systematyczna. 
Może trochę brakuje Pannom fantazji i lekkości życia, 
ale ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym, 
która przypisuje Pannę do tak zwanego Krzyża 
Zmiennego, ludzie urodzenie pod tym znakiem 
cechuje lotność umysłu, umiejętność wyciągania 
wniosków i zdolność przystosowania do zmieniają-
cych się warunków. Przez całe życie Merkury obdarza 
Panny interesującą osobowością, jasnym i logicznym 
umysłem, zdolnością analizy i syntezy oraz talentami 
organizacyjnymi. Czasem jednak to, co zazwyczaj jest 
cnotą, w przypadku Panny może się stać wadą nie do 
zniesienia. Bywają więc, zwłaszcza urodzeni w tym 
czasie mężczyźni, przedstawiciele tego znaku, którzy 
wszelkimi sposobami dążą do dominacji, co utrudnia 
im nieco rodzinne życie, niektórzy zbyt krytycznie 
patrzą na świat, przez co wpadają we frustrację,  
a jeszcze inni są wręcz chorobliwie pedantyczni.  
Na szczęście – jeśli wykonują odpowiednie zawody  
– wady te doskonale przekuwają na cnoty. 

MIŁOŚĆ
Największe szanse na 
udany związek stworzysz  
z osobą z Trygonu Wody 
czyli ze Skorpionem, Rakiem 
lub Rybami, szczęśliwa mo- 
żesz być też z Wodnikiem. 
Jednakże nawet zgranie się 
pod wieloma względami, 
nie daje gwarancji na wie- 
czne szczęście. Zwłaszcza 
panie Panny będące  
w związkach powinny mniej 
zwracać uwagę na błędy 
popełniane przez partnerów. 
Tak, to prawda, że emocje 
będą gotowały się w Tobie, 
ale ze wszech miar postaraj 
się opanować. Raczej 
chwal, niż krytykuj, a zanim 
powiesz coś przykrego, za- 
stanów się dobrze, czy 
warto. Z ważną rozmową 
dotyczącą Was obojga 
wstrzymaj się aż do końca 
wiosny. Wcześniej nie 
będzie na to odpowiedniej 

atmosfery, a przede wszyst-
kim Ty nie będziesz miała 
do tego głowy. Najpierw 
uporządkuj i doprowadź  
do równowagi swoje uczu- 
cia i doznania, dopiero 
potem obdarzajcie się na- 
wzajem miłością. Nie ma 
nic bardziej inspirującego  
w życiu. Zupełnie inaczej 
sprawa przedstawia się  
z mężczyznami spod znaku 
Panny. Sprawy małżeńskie 
zejdą na plan dalszy, 
ponieważ praca stanie się 
najważniejsza. A to wcale 
nie oznacza, że zanikną 
potrzeby seksualne. Przejdą 
w sferę fantazji... Opamię-
tasz się najpóźniej w sierp- 
niu, kiedy to Merkury 
będzie miał nad Tobą moc. 
Wówczas również zauwa-
żysz, że czasem warto 
przeliczyć siły (i możliwości) 
na zamiary. 

KARIERA I PIENIĄDZE
Szczególnych zmian 
zawodowych w tym roku 
gwiazdy nie przewidują,  
a jeśli już, to najwcześniej 
w ostatnim kwartale. To, co 
robisz teraz, przy odrobinie 
większym zaangażowaniu, 
przyniesie zupełnie przy-
zwoite efekty. Przyznać 
musisz, że w poprzednim 
roku budżet nie stanowił 
dla Ciebie sprawy najważ-
niejszej. Teraz musisz więc 
odrobić ubiegłoroczne 
niedociągnięcia i bardziej 
rozważnie wydawać 
pieniądze. W ogóle kwestie 
finansowe musisz wziąć 
pod lupę. Nie stawiaj 
wszystkiego na jedną kartę, 
część pieniędzy zainwestuj 
w bezpieczną lokatę.

ZDROWIE I URODA
Pośpiech i nerwy niebawem 
mogą odbić się na stanie 
Twojego żołądka. Trochę 
więc zwolnij. Czy w biegu, 
czy spacerkiem, i tak zawsze 
perfekcyjnie wypełniasz 
swoje obowiązki. Nic nie 
trwa wiecznie i jeśli nie 
zaczniesz dbać o siebie, 
może być źle. Ty również 
nie jesteś „nie do zdarcia”. 
Wczesną wiosną przydałaby 
się zmiana fryzury (może 
delikatny balejaż lub ścięcie 
włosów do ramion załatwi-
łoby sprawę?). Latem 
oszczędnie wyleguj się na 
słońcu. Zdrowa skóra to 
jasna skóra. Zamiast  
o urlopie na plaży pomyśl  
o górskich wycieczkach, 
popracujesz nad kondycją. 

RADA: NIEŚ TYLKO TYLE, ILE MOŻESZ  
UDŹWIGNĄĆ. ANI WIĘCEJ, ANI MNIEJ.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „NIE MÓW NIC. KOCHA SIĘ ZA NIC. 
NIE ISTNIEJE ŻADEN POWÓD DO MIŁOŚCI” PAULO COELHO

Lew 23.07-23.08 

Przez pierwsze półrocze Mars natchnie każdego 
Lwa optymizmem. Na energię, zapał i siłę prze- 
bicia nie pozostaną obojętne Jowisz, Saturn  

i Uran – ich pływy będą sprzyjały niemal codziennie,  
co Lwy powinny wykorzystać do zrealizowania nawet 
najskrytszych planów. Przed Tobą ogromne przedsię-
wzięcie, ale bez pomocy najbliższych nie podołasz. 
Zdobędziesz nowe doświadczenia i sprawdzisz się  
w rozmaitych sytuacjach, dotąd Ci nieznanych. Jak 
zwykle i w tym roku weźmiesz sobie na głowę zbyt 
dużo spraw i trochę ugniesz się pod ich ciężarem. 
Wszystko wskazuje na to, że to dopadnie Cię już w po- 
łowie marca lub latem – na przełomie lipca i sierpnia. 
Po wakacjach nieco zwolnisz tempo życia. Duże zmia- 
ny zapowiadają się wśród znajomych. Wielu z nich, 
włącznie z tymi, których uważałeś za szczególnie 

bliskich, nagle wybierze inną drogę i zupełnie znikną  
z Twojego świata. Nawet się nie spostrzeżesz, kiedy 
będziesz sam. Taki los władców. Nie szukaj jednak  
na siłę nowego towarzystwa. Kolejni życzliwi Ci ludzie 
zaczną pojawiać się pod koniec roku. Sylwestra nie 
spędzisz przed telewizorem. Szukaj raczej oparcia  
w rodzinie – jak zwykle możesz na nią liczyć. 

ŻYWIOŁ: Ogień
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: 
Baran, Strzelec, Waga, 
Bliźnięta.
PLANETA: Słońce
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
tygrysie oko, agat, kryształ 
górski, topaz, bursztyn, 
cytryn, rubin.
METAL: złoto
ROŚLINY: pierwiosnek, 
słonecznik, róża, koper 
włoski, anyż, nagietek, 
rumianek, grejpfrut, 

pomarańcza, brzoskwinia, 
gruszka.
ZWIERZĘTA: lew, tygrys, 
ryś, kogut, jeleń, paw.
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
złoty, pomarańczowy.
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: serce, 
plecy, podudzia, gardło,  
kręgosłup, podbrzusze.
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
arytmia serca, choroba 
wieńcowa, nieprawidłowe 
krążenie krwi, dyskopatia, 

skoki ciśnienia.
ZALECANE ZAWODY: 
przedsiębiorca, sędzia, 
polityk, dyrektor, fabrykant, 
marszand, zegarmistrz, 
aktor, model, prezenter, 
nauczyciel.
ULUBIONE MIEJSCA: 
kochają gorące i rozległe 
plaże, miejsca pełne 
przepychu i luksusu: pałace, 
teatry, opery.
SŁAWNE LWY: 
Kuba Wojewódzki  

ur. 2 sierpnia 1963, Robert  
De Niro ur. 17 sierpnia 1943, 
Jennifer Lopez ur. 24 lipca 
1969, Ewa Farna ur. 12 
sierpnia 1993, Roman 
Polański ur. 18 sierpnia 1933, 
Sandra Bullock ur. 26 lipca 
1964, Marta Żmuda Trzebia-
towska ur. 26 lipca 1984, 
Kasia Smutniak ur. 13 sierpnia 
1979, Gillian Anderson  
ur. 9 sierpnia 1968, Kevin 
Spacey ur. 26 lipca 1959, Julia 
Child ur. 15 sierpnia 1912.

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Większość Lwów skupia się głównie na budowaniu 
własnego wizerunku. Niemal żądają od wszystkich 
wokół potwierdzenia swojej doskonałości – fizycznej  
i intelektualnej. Właśnie te cechy wydają się niezbęd-
ne dla zbudowania autorytetu. Planetą Lwa jest 
Słońce, więc człowiek pod wpływem Słońca syntetycz-
nie ujmuje zjawiska, właściwie i jednoznacznie ocenia 
zdarzenia i ludzi. Ceni szlachetność, siłę woli i poczu-
cie własnej wartości, jest wierny ideałom. Przy nie- 
korzystnym układzie planet cechy pozytywne Słońce 
zmienia na negatywne. Wtedy u Lwów do głosu 
dochodzi pycha, próżność, egoizm, narzucenie innym 
woli, a także narcyzm. Zazwyczaj Lwy są przedsiębior-
cze i wytrwałe w działaniu. Nie mają problemów  
w nawiązywaniu kontaktów. Miewają artystyczne 
dusze. Męczy je rutyna, brzydzą się tandetą i bezguś-
ciem. Lubią wszystko, co piękne i drogie, dlatego 
bywa, że znajomi uważają ich za snobów – jest trochę 
w tym racji. Urok osobisty często jednak przysłania 
wszelkie wady Lwów. Rzadko przejmują się przyziem-
nymi problemami, wydaje im się bowiem, że są stwo-
rzeni do wyższych celów. 

MIŁOŚĆ
Lwy będące w stałych 
związkach przeżyje drugą 
młodość. Partner świetnie 
będzie rozumiał wszystkie 
Twoje potrzeby, a jeśli 
popełnisz niewielkie faux 
pas, spot- kasz się  
z niewiarygodną wręcz 
tolerancją. Trudne sprawy 
wyjaśnią się, problemy 
rozwiążą. Stanie się to jakby 
dzięki dobremu losowi,  
z niewielkim tylko Twoim 
wysiłkiem. Ogarnie Cię 
przekonanie, że przed  
Tobą wiele dobrych chwil,  
a przyszłość kryje upragnio-
ne spełnienie. Aura, którą 
roztaczasz, urzeknie kogoś, 
na kim od dawna Ci zależy. 
Pani Lew, za sprawa Marsa, 
spokojnie może zdecydo-
wać się na wspólne za-
mieszkanie pod jednym 
dachem z partnerem,  
co wcale nie oznacza,  

że Wasze „bycie razem” 
zakończy się małżeństwem. 
Planety radzą Ci powściągli-
wość i cierpliwość w tej 
kwestii. Ale na pewno ten 
uroczy czas będziesz długo 
wspominała. Tranzyt Urana 
i Saturna natchnie panów 
spod znaku Lwa do upo-
rządkowania wielu spraw 
– mieszkaniowych, zawodo-
wych i sercowych. Czekają 
Cię szczęśliwe chwile, 
zwłaszcza jeśli u Twojego 
boku pojawi się kobieta  
z Trygonu Ziemi (Byk, 
Panna, Koziorożec).  
W drugiej połowie roku 
(październik lub listopad) 
możliwe nowe przyjaźnie,  
a w niektórych przypadkach 
nawet narodziny uczuć. 
Uwierz, przed Tobą lepsze 
czasy. Czy już wiesz, co 
chciałbyś zmienić na lepsze, 
co uzyskać w przyszłości?

KARIERA I PIENIĄDZE
Nawet jeśli teraz masz 
kłopoty finansowe, zapo-
mnisz o nich już w kwietniu. 
Te Lwy, które od dłuższego 
czasu szukają pracy, wiosną 
powinny podjąć konkretne 
kroki – praca sama się nie 
znajdzie, ale wtedy wydarzy 
się coś, co niebawem okaże 
się nie tylko długotrwałe, 
lecz także przynoszące 
zupełnie niezłe dochody. 
Ważne decyzje zawodowe  
i finansowe koniecznie 
skonsultuj z zaufanymi 
doradcami – oczywiście 
będziesz mieć decydujące 
zdanie. Lwy na wysokich 
stanowiskach powinny 
ostrożniej wyrażać się  
o podwładnych. Fortuna 
kołem się toczy.

ZDROWIE I URODA
Dieta, dieta, dieta. I to nie 
odchudzająca, lecz zdrowa. 
Jak najmniej chemii, fast 
foodów, odgrzewanych  
po dziesięć razy obiadów, 
bo inaczej mogą zacząć da- 
wać znać o sobie Twoje nerki 
albo ciśnienie krwi. Na 
wszelki wypadek to drugie 
sprawdzaj co jakiś czas. 
Zafunduj sobie raz dziennie 
spokojny, piętnastominuto-
wy spacer bez względu na 
pogodę. Definitywnie  
i nieodwołalnie pożegnaj 
solarium. Z leżenia w wan- 
nie zrób rytuał: nie żałuj 
aromatycznych olejków,  
sól do kąpieli syp hojnie. 
Rozpieszczaj się, jeśli Ty  
o siebie nie zadbasz, nikt 
tego za Ciebie nie zrobi. 

RADA: NIE RZUCAJ SŁÓW NA WIATR I ZAWSZE 
DOTRZYMUJ TAJEMNIC.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA


14-15_WH_2013.indd   14-15 2012-12-20   23:54:04



WIELKI HOROSKOP 2013  1312  WIELKI HOROSKOP 2013

MOTTO ROKU „MIĘDZY MĘŻCZYZNĄ A KOBIETĄ PRZY-
JAŹŃ NIE JEST MOŻLIWA. NAMIĘTNOŚĆ, WROGOŚĆ, 
UWIELBIENIE, MIŁOŚĆ – TAK, LECZ NIE PRZYJAŹŃ”

OSCAR WILDE

Rak 22.06-22.07 

Jowisz znajdzie się w korzystnym położeniu dla 
Raków, dlatego też w pierwszych miesiącach roku 
nawiążesz inspirujące przyjaźnie, dzięki którym 

zaczniesz zastanawiać się, jaką należy w najbliższym 
czasie obrać drogę życiową. Przed Tobą miesiące 
aktywności – sporo imprez i ciekawych wyjazdów.  
Ale nic nie pozostaje bez echa, więc Twój nowy styl 
życia spowoduje niemałe zamieszanie wśród najbliż-
szych. Nie przejmuj się, działaj! Nie ma takiej dziedziny 
życia, która przyniosłaby Ci rozczarowanie. Dobra 
passa będzie trwała naprawdę długo. Nawet rutynowe 
obowiązki (te zawodowe i domowe) będziesz spełniać 
z uśmiechem na ustach. Saturn natchnie Cię do budo-
wy czy chociażby przemeblowania mieszkania, Uran 
zaś doda pewności siebie, co upewni Cię w przekona-
niu, że warto iść wyznaczoną drogą. Pasmo sukcesów 

ustabilizuje również dotychczasową huśtawkę nastro-
jów. Na urlopie późną wiosną wypoczniesz jak nigdy 
dotąd. Wczesną zimą lekki spadek formy, a wtedy 
przydałoby się doładować akumulatory. Wypad na 
narty za granicę nie wchodzi w rachubę (aż tak feno-
menalnie w sferze finansowej nie będzie), ale gwiazdy 
przewidują kilkudniowe odprężenie i zasłużony relaks.

ŻYWIOŁ: Woda
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: Ryby, 
Skorpion, Byk, Panna.
PLANETA: Księżyc
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
szmaragd, kryształ górski, 
opal, kamień księżycowy, 
perła.
METAL: srebro
ROŚLINY: lilia wodna, 
niezapominajka, zawilec, 
tulipan, wierzba, olcha, 
sałata, ogórek, dynia, 
melon.

ZWIERZĘTA: krab, żaba, 
delfin.
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
kremowy, różowy,  
bordowy, czarny.
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: piersi, 
żołądek, jelita, macica, 
układ limfatyczny,  
trawienny i rozrodczy.
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
niestrawność, zgaga, 
wrzody, jadłowstręt lub 
obżarstwo, nerwice, lęki, 

uzależnienia, hipochondria, 
otyłość, podatność na stres.
ZALECANE ZAWODY: 
pielęgniarz, handlarz, 
antykwariusz, bibliotekarz, 
kucharz, dekorator wnętrz, 
jubiler, kasjer, bankowiec.
ULUBIONE MIEJSCA:  
w swoim domu i we włas- 
nym kraju oraz w miejscach 
dobrze znanych, bezpiecz-
nych, wygodnych, przytul-
nych. Lubią także wieś, 
tereny blisko wody, ale 

zamiast słonecznych 
ekspozycji wybierają 
półmrok.
SŁAWNE RAKI: 
Marcin Prokop ur. 14 lipca 
1977, Magdalena Gessler  
ur. 10 lipca 1953, Harrison 
Ford ur. 13 lipca 1942,
Sylvester Stallone ur. 6 lipca 
1946, Meryl Streep ur. 22 
czerwca 1949, Czesław 
Miłosz ur. 30 czerwca 1911, 
Ernest Hemingway  
ur. 21 lipca 1899. 

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Rakom patronuje Księżyc, więc osoby spod tego 
znaku obdarzone są ogromną intuicją i instynktem 
samozachowawczym. Raki urodzone podczas korzyst-
nej konfiguracji gwiezdnej, czyli o wschodzie Słońca 
albo w południe, te zdolności mają wyjątkowo 
wyostrzone. Wówczas częściej kierują się w życiu 
uczuciami niż rozsądkiem i chętnie oddają się medyta-
cjom i szukają spokoju. Raki, dla których Księżyc był  
w niekorzystnym położeniu, łatwo ulegają przesą-
dom, są nieśmiali i często charakteryzują się słabą 
wolą. Za to są szczególnie wrażliwi. Rodzina i tradycja 
mają dla nich ogromne znaczenie i zazwyczaj czują 
łączność z całą ludzkością. Chętnie działają kolektyw-
nie, ale unikają tzw. wyścigu szczurów. Nie oglądają 
się za osobistymi zyskami, nie dążą również do 
uzyskania przywództwa, przedkładając interes ogólny 
nad osobisty. Panie zwykle kierują się emocjami.  
Są kreatywne i lubią marzyć. Mężczyzn zaś cechuje 
ogromna wyobraźnia. Wprawdzie są często nieco 
powolni, ale bardzo konkretni przy podejmowaniu 
ważnych decyzji. Nie dążą po trupach do celu, lecz 
zmierzają do niego konsekwentnie. 

MIŁOŚĆ
Jeśli uważasz, że nikt Ciebie 
nie lubi, a zupełnie nie masz 
pojęcia dlaczego tak jest, 
przejrzyj listę kontaktów  
w telefonie. Na pewno znaj- 
dziesz numer, który warto 
wykręcić. Wprawdzie po 
drugiej stronie najpierw wy- 
wołasz ogromne zdziwienie, 
ale po chwili rozmowy doj- 
dziecie do porozumienia. 
Twoje uprzedzenia nie są 
bowiem poparte faktami,  
a na „wydaje mi się” nie 
można budować szczęśliwej 
przyszłości. W czerwcu 
możesz odzyskać stracony 
czas. Mniej idealizuj swoją 
miłość, a unikniesz nieporo-
zumień. Szczęśliwie znasz 
cenę stałego uczucia i nie 
jesteś skłonna do nieprze-
myślanych decyzji serco-
wych. W ostatnim kwartale 
roku pochyl się nad swoim 
partnerem, jak nigdy dotąd 

będzie potrzebował Twej 
czułości i opieki. Pamiętaj, 
że droga do jego serca 
wiedzie także przez przy-
jaźń. Po okresie burzy  
i naporów przyjdzie czas  
na wyciszenie, romantyczne 
spacery i egzotyczne 
podróże we dwoje. Niebo 
zdecydowanie rozjaśni się 
nad Wami, jeśli tylko 
będziecie cierpliwi  
i wyrozumiali. W trzecim 
kwartale panowie Raki 
mogą wywołać liczne nie- 
porozumienia. To nigdy 
dobrze nie działa na 
związek. Twoje odczucia,  
że ukochana robi coś 
niewłaściwego, mogą być  
(i najprawdopodobniej są!) 
wyłącznie wytworem bujnej 
wyobraźni. Nie mierz ludzi 
swoją miarą, zaufaj partner-
ce i nie awanturuj się  
o każde głupstwo. 

KARIERA I PIENIĄDZE
Początki zawsze są trudne: 
Raki prowadzące własną 
działalnością gospodarczą 
raczej nie powinny szarżo-
wać z inwestycjami. Przyj- 
dzie na to odpowiedniejsza 
pora. Każdą złotówkę, 
zanim wydasz, obejrzyj  
ze wszystkich stron. Rok 
lepiej zapowiada się dla 
tych, którzy pracują na 
etacie. To miejsce pracy, 
które już mają, okaże się 
niemal idealne. Ci, którzy 
wykonują wolne zawody, 
poczują wenę twórczą. 
Druga połowa roku powin-
na wyprowadzić na prostą 
wszystkie sprawy finansowe. 
Sprzyjające aspekty planet 
zapewniają stabilizację 
materialną i zawodową.

ZDROWIE I URODA
Nic groźnego nie widać na 
horyzoncie. Przez większą 
cześć roku układ planet 
gwarantuje dobre samopo-
czucie i spokój, co nie 
pozostaje bez wpływu na 
ogólny stan zdrowia.  
Jesiennej depresji spokojnie 
możesz zaradzić zwiększo-
nym wysiłkiem fizycznym  
– od czego są zajęcia 
fitness? Dobra kondycja 
pozytywnie odbije się 
również na wyglądzie.  
Ten rok może okazać się 
rokiem wyzwań, jeśli chodzi 
o sprawy piękna: od dawna 
marzysz o przekłuciu uszu, 
makijażu permanentnym 
lub radykalnej zmianie 
koloru włosów? Tak, teraz 
jest na to najlepszy czas.

RADA: PIELĘGNUJ SWOJE PRZYJAŹNIE  
– PRAWDZIWE SĄ TEGO NAPRAWDĘ WARTE.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „KŁÓTNIE KOCHANKÓW 
UMACNIAJĄ ICH MIŁOŚĆ”

 TERENCJUSZ

Bliźnięta 21.05-21.06 

Układ planet wyraźnie się zmówił, żeby Bliźniętom 
w 2013 sprzyjało szczęście. Niezrównany zapał 
do zakończenia spraw kiedyś odłożonych na 

później dopadnie Bliźnięta dzięki Saturnowi, który 
znajdzie się w znaku Wagi. Na tym jednak nie koniec! 
Mars przez większą część roku usytuowany w bliskości 
Lwa stworzy przyjazną atmosferę. I gdyby nie Jowisz 
w znaku Ryb – ten układ zawsze przeszkadza Bliźnię-
tom w kontynuowaniu ważnej misji, nakłaniając ludzi 
do absorbowania Bliźniąt swoimi sprawami – zapewne 
wszystko zostałoby zamknięte. Będzie trzeba jednak  
z czegoś zrezygnować, ale na pewno nie pomylisz się, 
odrzucając problemy mniej istotne. Doprowadzenie  
do zgody z samym sobą nie jest proste, ale konieczne, 
aby uniknąć frustracji. Osiągniesz to, dzięki zagłębieniu 
się w sobie, poznaniu swoich najskrytszych pragnień, 

celów życiowych, bez których nie można osiągnąć 
pełni satysfakcji życiowej. Ten rok to również dobry 
czas na zmiany i poszerzanie umiejętności. Zastanów 
się nad wakacyjnym kursem językowym. Może  
w Anglii? Doskonałe połączenie przyjemnego i poży-
tecznego – więc sytuacja tak lubiana przez znaki 
Trygonu Powietrza.

ŻYWIOŁ: Powietrze
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: 
Waga, Wodnik, Baran, Lew.
PLANETA: Merkury
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
opal, bursztyn, kamień 
księżycowy, topaz, jaspis, 
akwamaryn, ametyst.
METAL: rtęć 
ROŚLINY: głóg, brzoza, 
modrzew, wawrzyn, jaśmin, 
krwawnik, tulipan. 
ZWIERZĘTA: szpak, wróbel, 
sikora, papużka falista, 

kawka, koza i pies. 
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
błękitny, jasnożółty, biały, 
pomarańczowy, turkusowy, 
szmaragdowy.
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: żebra, 
przepona, płuca i oskrzela, 
a także pas barkowy i ręce, 
mięśnie mimiczne twarzy 
oraz język.
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
te związane z układem 
oddechowym i trawiennym.

ZALECANE ZAWODY: 
dziennikarz, agent reklamo-
wy, pisarz, handlowiec, 
tłumacz, nauczyciel  
w szkole średniej i wyższej, 
sędzia, adwokat, prokurator.
ULUBIONE MIEJSCA: 
kawiarnie, puby, kina  
i galerie, teatr, wysokie góry  
i wolne przestrzenie. 
SŁAWNE BLIŹNIĘTA: 
Morgan Freeman  
ur. 1 czerwca 1937,  
Johnny Depp ur. 9 czerwca 

1963, Clint Eastwood  
ur. 31 maja 1930, Marilyn 
Monroe ur. 1 czerwca 1926,
Angelina Jolie ur. 4 czerwca 
1975, Szymon Majewski  
ur. 1 czerwca 1967,  
Cezary Pazura ur. 13 czerwca 
1962, Natalie Portman  
ur. 9 czerwca 1981, Kylie 
Minogue ur. 28 maja 1968, 
Lenny Kravitz ur. 26 maja 
1964, Venus Williams ur. 17 
czerwca 1980, Heidi Klum  
ur. 1 czerwca 1973.

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Lubią intelektualne wyzwania, wykazują zainteresowa-
nie nowinkami w modnych dziedzinach życia. Unikają 
jak ognia nudy. Słomiany zapał wykazują w dziedzi-
nach – począwszy od edukacji, skończywszy na 
uczuciach. Ciekawość życia powoduje, że w pierwszej 
chwili bardzo się angażują, a gdy opadną emocję,  
idą dalej, zapominając o sprawach niedokończonych. 
Bliźnięta są bystre i sprytne, zmienne, ale i elastyczne. 
Nie są ślepo uparte, przekonane konkretnymi argu-
mentami, przyznają się do winy. Często nawet za 
szybko wyrabiają sobie zdanie na dany temat. 
Posiadają ironiczne poczucie humoru. Nie lubią się 
przemęczać, ale pieniądze nie są dla nich priorytetem. 
Wiecznie młoda duchem, radosna, jednocześnie 
chaotyczna pani Bliźnięta unika monotonii. Stres 
działa na nią pobudzająco. Interesuje się modą  
i szykowny ubiór ma dla niej kolosalne znaczenie. 
Pozycja Słońca w cyklu rocznym Bliźniąt (tzw. Krzyż 
Zmienny) inspiruje do nieustannej pogoni za nowymi 
ideami, przeżyciami i znajomościami. Pan Bliźnięta 
musi zawsze się podobać. Z natury lubi romansować  
i dlatego wybiera sobie życiową partnerkę, która 
przymknie oko na ewentualne skoki w bok. 

MIŁOŚĆ
Wszystko w Twoich rękach. 
Uran zapowiada duże 
zmiany i tylko intuicja może 
Ci podpowiedzieć, w którą 
stronę się skierować, żeby 
były to zmiany na lepsze. 
Niewątpliwie każda decyzja 
zmieni dotychczasowe 
życie, a przynajmniej jeden 
z aspektów. Udany związek 
możesz stworzyć z osobą  
z Trygonu Ognia (Baran, 
Lew, Strzelec). Natomiast 
połączenie z osobą  
z Trygonu Ziemi (Byk, 
Panna, Koziorożec) lub 
Wody (Skorpion, Rak, Ryby) 
sprzyja nabieraniu dystansu 
do własnych uczuć. Dla  
pań spod znaku Bliźniąt  
w sprawach sercowych 
zapowiada się trudny okres. 
Zaradzić temu może tylko 
poskromienie głośnego 
wyrażania opinii na temat 
partnera. Zwłaszcza 

krytycznych. Będzie to dość 
trudne, ponieważ Księżyc 
znajdzie się w kwadraturze 
z Marsem, co jest połącze-
niem wojowniczym i nie 
zawsze idącym w parze  
z rozsądkiem. Kłótnie 
niczego nie budują. Dla 
wolnych Bliźniąt otworzą 
się drzwi do wielkiej 
miłości. Tu ważną rolę 
odegra jednak niezdecydo-
wanie. Mężczyźni niewątpli-
wie znajdą się w korzyst-
niejszej sytuacji. Umiejętnie 
powstrzymają emocje i nie- 
mal dwanaście miesięcy 
będą podchodzili z dystan-
sem do świata. W trzecim 
kwartale na orbicie samot-
nych Bliźniąt płci męskiej 
może pojawić się ekspan-
sywna kobieta z Trygonu 
Wody. Znów to będzie nie 
ta jedyna. Musisz poczekać 
aż do następnego roku.

KARIERA I PIENIĄDZE
Planety będą Ci sprzyjały  
w trudnym okresie, czyli  
od połowy maja do końca 
czerwca. Przed Tobą kilka 
sytuacji, które wprawią Cię 
w zakłopotanie i niepew-
ność. Nie licz na wyrozu-
miałość szefa, będą go 
interesowały wyłącznie 
konkretne efekty. Żadnych 
obietnic, żadnych deklaracji. 
Po urlopie będzie spokoj-
niej. Staraj się nie robić 
debetu, mogą być trudności 
ze spłaceniem zobowiązań. 
Sytuacja w pracy i finansach 
polepszy się bliżej jesieni. 
Jowisz zadba o tych, którzy 
prowadzą własny biznes. 
Handlowcy i doradcy 
finansowi nie będą narzeka-
li na brak klientów.

ZDROWIE I URODA
Nie opuści Cię znakomite 
zdrowie. Dobre aspekty 
planet gwarantują świetną 
kondycję i nieustanną 
regenerację sił witalnych. 
Drobne dolegliwości szybko 
zaleczysz domowymi 
sposobami, ponieważ 
organizm sam będzie na 
tyle silny, żeby je zwalczyć. 
To nie oznacza jednak, że 
możesz odpuścić dbanie  
o siebie. Zdrowa dieta  
i codzienna porcja ruchu  
są jak najbardziej wskaza-
ne. Chociaż wiesz, że nie 
ma idealnych kosmetyków,  
w 2013 roku na półce  
w perfumerii znajdziesz 
zapach, który od tej pory 
będzie Ci towarzyszył  
przez całe życie.

RADA: DO JESIENI BARDZO KONTROLUJ  
WYDATKI, ZWŁASZCZA NIE POŻYCZAJ GOTÓWKI.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „JEŚLI USU WA SIĘ Z ŻYCIA 
MIŁOŚĆ, TO USU WA SIĘ I PRZYJEMNOŚĆ”

 CYCERON

Byk 21.04-20.05 

Poddasz się dobremu wpływowi Jowisza, który 
– współgrając z Bykiem – znajdzie się w znaku 
Ryb. Układ planet zapewni Ci trzeźwe spojrzenie 

na sprawy bieżące i rozsądek w podejmowaniu waż-
nych decyzji. Mimo zmęczenia codziennością, znaj-
dziesz w sobie energię, żeby odnowić stare znajomo-
ści, może nawet poświęcisz się pracy charytatywnej 
albo przynajmniej pomocy komuś, kto z Twojej strony 
na nią nie liczy. Bardzo dobry rok na rozliczenie wszel-
kich spraw rodzinnych. Dostrzeżesz wcześniej ignoro-
wane zalety własnych dzieci albo rodziców. Twój dom 
okaże się dla Ciebie oazą spokoju. W drugiej połowie 
roku niekorzystnie oddziałujący Księżyc sprawi,  
że zodiakalny Byk stanie się bardziej wrażliwy  
i na wszystko będzie reagować zbyt emocjonalnie.  
Nie bez znaczenia będzie oddziaływanie planety Uran 

– jeśli myślisz o przeprowadzce czy remoncie, właśnie 
w tym roku na to się zdecyduj – pomysły same będą 
przychodziły Ci do głowy, a Saturn wesprze Cię pod-
czas negocjowania stawek z ekipą remontową.  
Znajdź właściwe proporcje między wypoczynkiem  
a pracą. W 2013 roku masz szansę wyjścia z każdej 
sytuacji obronną ręką.

ŻYWIOŁ: Ziemia
SPRZYJAJĄCE ZNAKI: Rak, 
Panna, Koziorożec i Ryby.
PLANETA: Wenus
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
różowy kwarc, karneol, 
koral, cyrkon, turkus, beryl.
METAL: miedź
ROŚLINY: stokrotka, 
podbiał, mech, jodła,  
róża, lilia, krokus, rumianek, 
borówka, morela, pomarań-
cza, śliwka, orzech, pigwa, 
ziemniak, marchew, burak, 

kapusta, kalafior, dynia.
ZWIERZĘTA: baran,  
kozioł, świnia, paw, ba- 
żant, gęś, kuropatwa, 
wróbel, gołąb.
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
żółty, pomarańczowy, 
jasnozielony.
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: szyja, 
gardło, szczęki, przełyk, 
krtań, tarczyca, migdałki, 
potylica. 
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 

cukrzyca, problemy  
z tarczycą, przeziębienia, 
angina, choroby gardła, 
problemy ze słuchem.
ZALECANE ZAWODY: 
bankowiec, finansista, 
makler, analityk, specjalista 
PR, księgowy, kucharz, 
kosmetyczka, restaurator, 
rzemieślnik.
ULUBIONE MIEJSCA: dom, 
najlepiej z dużym ogrodem, 
wśród zieleni, kino, teatr, 
muzeum.

SŁAWNE BYKI: 
Al Pacino ur. 25 kwietnia 
1940, Jack Nicholson  
ur. 22 kwietnia 1937, Megan 
Fox ur. 16 maja 1986, Penélo-
pe Cruz ur. 28 kwietnia 1974, 
George Clooney  
ur. 6 maja 1961, Michelle 
Pfeiffer ur. 29 kwietnia 1958, 
Pierce Brosnan ur. 16 maja 
1953, Cher ur. 20 maja 1946
Bono ur. 10 maja 1960,
Henryk Sienkiewicz 
ur. 5 maja 1846.

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Inteligentny – zanim jednak przedstawi swoje racje, 
musi porządnie się zastanowić. Raz powzięte zdanie 
zmienia z trudem. Uwielbia harmonię i porządek. 
Sprawy materialne przedkłada nad duchowe. Potrafi 
dbać o swój stan posiadania i stale go pomnażać. 
Zawsze można liczyć na poradę i wsparcie psychiczne 
z jego strony. Rodzina jest dla Byka bardzo ważna. 
Dominującą cechą jest spokój. Zwraca uwagę na 
dobre wychowanie, unika krzykliwych i wulgarnych 
osób, ostrożnie wyraża opinie o innych. Woli wiele 
spraw przemilczeć, niż kogokolwiek urazić krytyką. 
Pani Byk jest ponętna, często o zaokrąglonych kształ-
tach, ale tylko tam, gdzie dodaje jej to wdzięku. 
Bardziej chce „posiadać”, niż „wiedzieć”, co często 
jest siłą napędową kariery zawodowej. Ma zdolności 
aktorskie – zawsze sprawia wrażenie pokrzywdzonej, 
nawet gdy wina leży po jej stronie. Przesadnie dba  
o to, żeby wokół niej wszystko było na wysoki połysk. 
Pan spod znaku Byka jest zachłanny na miłość i do 
przesady zazdrosny. Zanim powie „kocham”, długo 
przygląda się, zastanawiając, czy wybranka będzie 
lojalną partnerką. Może denerwować pedantycznością  
i czasem brakuje mu fantazji. 

MIŁOŚĆ
Trygon Wenus rozgrzeje 
Twoje serce. Zapowiadają 
się tylko pozytywne wyda-
rzenia: dzięki Merkuremu  
w stałych związkach nastąpi 
odrodzenie uczuć, nawet 
jeśli ostatnio nie działo się 
najlepiej – to sprzyjający 
czas do powrotów i repero-
wania tego, co nie najlepiej 
funkcjonowało. Koniec  
z samotnością. Jeśli na 
Twojej drodze pojawi się 
atrakcyjna osoba z Trygonu 
Wody, czyli spod znaku 
Skorpiona, Raka albo Ryb, 
wiedz, że zapała do Ciebie 
gorącym uczuciem. Trochę 
niewinnych flirtów nikomu 
nie zaszkodzi, zwłaszcza  
że jeden z nich może okazać 
się całkiem poważny. 
Wprawdzie Wenus obdarza 
zodiakalne Byki skłonnością 
do zdrad, sprawia również 
trudności w wyborze 

stałego partnera, a nieko- 
rzystny wpływ Księżyca 
bywa źródłem zmienności 
nastrojów, ale w tym roku 
nic takiego się nie wydarzy. 
Unikaj osób z problemami 
emocjonalnymi i chorobli-
wie zazdrosnych. Dzięki 
Wenus nadejdzie idealny 
czas również na rodzinne 
spotkania i wspólne wy- 
cieczki. W listopadzie Byki 
będą szukały towarzystwa. 
Nie opuścisz więc żadnej 
imprezy, nawet nudnych 
imienin u cioci. Chętnie 
spotkasz się z rodziną, po- 
rozmawiasz też z sąsiadami 
i zadzwonisz do przyjaciół. 
Ukochana osoba będzie 
zachwycona Twoją troską  
i względami, jakimi ją ob- 
darzysz. Życie spędzone  
z Tobą będzie cudowną  
i długą przygodą, jeśli tylko 
wsłuchasz się w jej potrzeby.

KARIERA I PIENIĄDZE
Masz zielone światło  
w sprawach finansowych  
dzięki wyjątkowo pozytyw-
nym wpływom Wenus i Mer- 
kurego. Dla osób poszuku-
jących zatrudnienia nie 
będzie brakować atrakcyj-
nych ofert – w pierwszym 
kwartale bez obaw wysyłaj 
CV – znajdzie się firma, 
która doceni Twoje talenty  
i umiejętności. Teraz Twoje 
życie może się zmienić na 
lepsze. Jeśli zaś prowadzisz 
firmę i sprawdzasz się jako 
szef, to w tym roku zobo-
wiążesz się do dokładnej 
realizacji swoich planów. 
Będziesz bardzo wymagają-
cy w stosunku do siebie, 
lecz także do swoich 
pracowników.

ZDROWIE I URODA
W drugiej połowie roku 
niekorzystnie oddziałujący 
Księżyc sprawi, że Byki będą 
na wszystko reagować 
emocjonalnie. Dlatego 
ważne jest pamiętanie  
o relaksie i nawet uprawia-
niu sportu – już zwykły 
spacer ukoi nerwy. Jak 
zwykle kłopoty z gardłem 
zepsują Ci nieco nastrój we 
wrześniu. Mogą Cię gnębić 
nawracające zapalenia 
pęcherza, a od jesieni bóle 
karku i barków. Najlepsze 
efekty dla poprawienia 
Twojej urody przyniosą 
drenaż limfatyczny, masaże 
odchudzające w podciśnie-
niu i peelingi – zwłaszcza 
łagodny peeling kwasem 
migdałowym.

RADA: NIE WALCZ Z KALORIAMI NA SIŁĘ. 
SCHUDNIESZ, KIEDY PRZYJDZIE NA TO CZAS.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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MOTTO ROKU „MIŁOŚĆ JEST KOMBINACJĄ 
PODZIWU, SZACUNKU I NAMIĘTNOŚCI”

 WILLIAM WHARTON

Baran 21.03-20.04 

Pierwsze półrocze należeć będzie do Ciebie. Mars 
– opiekun zodiakalnych Baranów – znajdzie się 
bowiem w znaku Lwa, co pozwoli urodzonym  

w tym okresie uwierzyć we własne siły. To czas na roz- 
poczęcie przedsięwzięć nie tylko zawodowych, lecz 
również prywatnych. Będzie to również świetna pora, 
żeby ruszyć wreszcie sprawy odkładane w nieskończo-
ność. Dzięki sprzyjającemu układowi planet masz 
szansę je doprowadzić do końca i to z niewielkimi 
stratami. W tym roku wiele osiągniesz, ponieważ to,  
co rozpoczniesz w pierwszej połowie, na pewno  
w następnej przyniesie zaskakujące profity. Mars 
znajdzie się bowiem we wzmacniającym go znaku 
Skorpiona, więc każda realizowana inicjatywa późną 
jesienią znajdzie szczęśliwe zakończenie. Już teraz 
zaplanuj jednak odpoczynek w lipcu albo sierpniu. 

Organizm każdego Barana w wakacje będzie domagał 
się odpoczynku z prawdziwego zdarzenia. Nie muszą 
to być wakacje na Hawajach, wystarczą dwa tygodnie 
na działce. Ale chodzi o to, żeby zupełnie oderwać się 
od spraw codziennych. Jednak nie uciekaj przed 
ludźmi. Nie unikaj zwłaszcza starych przyjaciół, nawet 
jeśli sądzisz, że nie mają nic nowego do powiedzenia.

ŻYWIOŁ: Ogień
SPRZYJAJĄCE ZNAKI:  
Lew, Strzelec, Bliźnięta, 
Wodnik, Waga i Skorpion.
PLANETA: Mars
SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: 
ametyst, diament, rubin  
i turkus.
METAL: żelazo
ROŚLINY: berberys, stokrot-
ka, zawilec, głóg, rokitnik, 
pieprz, gorczyca, pokrzywa, 
imbir, czosnek, burak, 
marchewka, aronia, 

pomidor, orzech.
ZWIERZĘTA: baran, tygrys, 
koza, wilk, sowa, sęp, 
skorpion, pająk,  
jadowite węże.
SPRZYJAJĄCE KOLORY: 
czerwony i żółty.
WRAŻLIWE PUNKTY  
W ORGANIZMIE: mózg, 
oczy, uszy, zęby, język, nos, 
jama ustna, górna szczęka  
i podbródek. 
TYPOWE DOLEGLIWOŚCI: 
bóle głowy, migreny, bóle 

zębów, choroby oczu. 
Skaleczenia, ropnie, 
wysypki mogą im się 
przydarzać częściej  
niż osobom spod  
innych znaków.
ZALECANE ZAWODY: 
żołnierz, sportowiec, 
handlowiec, drobny 
przedsiębiorca,  
ubezpieczyciel.
ULUBIONE MIEJSCA: 
niedostępne i niebez- 
pieczne: wysokie góry, 

lodowce, wulkany, pusty-
nie; także tory wyścigowe, 
autostrady.
SŁAWNE BARANY 
Quentin Tarantino  
ur. 27 marca 1963, Russell 
Crowe ur. 7 kwietnia 1964, 
Lady Gaga ur. 28 marca 1986,  
Leonardo da Vinci  
ur. 15 kwietnia 1452,  
Marlon Brando ur. 3 kwietnia 
1924, Keira Knightley  
ur. 26 marca 1985, Céline 
Dion ur. 30 marca 1968. 

CHARAKTERYSTYKA ZNAKU
Baran należy do Trygonu Ognistego, dlatego nie należy 
się dziwić, że osoby spod tego znaku cechuje pewność 
siebie i niechęć do poddawania się rozkazom  
i nakazom. Indywidualizm przejawia się nieustępli-
wością w sprawach ważnych, lecz także uporem przy 
błahostkach. Lubią postawić na swoim, a jak proble-
my nie rozwiązują się po ich myśli, to wpadają  
w złość. Ustąpią tylko wówczas, gdy zrozumieją,  
że są na straconej pozycji. Często jednak nawet wtedy 
próbują odgrywać bohaterów. Publiczne przyznanie 
się do porażki raczej nie wchodzi w grę. Kobieta spod 
znaku Barana świetnie maskuje własne niedoskona-
łości, jednocześnie akcentuje zalety. Dla ważnych 
spraw potrafi poświęcić przyjemności. Przekłada się 
to również na sferę intymną. Dla pracy gotowa jest 
zrezygnować z seksu, a nawet miłości. Dusza towarzy-
stwa pod warunkiem, że wszystkie oczy zwrócone  
są na nią. Pan Baran to typowy samiec alfa, którego 
denerwuje każdy, kto wtrąca się w jego sprawy. 
Zwłaszcza nie lubi śpieszących z dobrymi radami.  
Sam wie, co dla niego najlepsze. Nad podziw krea-
tywny, dobre pomysły i idące za nimi pochwały,  
pieszczą jego ego. Flirciarz, ale niezbyt skory do zdrady. 

MIŁOŚĆ
Twoja cierpliwość zostanie 
wynagrodzona. Po waka-
cjach przyjdzie to, na co 
czekasz od dłuższego czasu. 
Przystojny mężczyzna spod 
znaku Skorpiona już teraz 
wiele sobie obiecuje po 
znajomości z Tobą, ale boi 
się własnych uczuć. Od 
Ciebie więc zależy, czy się 
odważy na gorące wyzna-
nie. Nie potrzeba wiele. 
Wysłuchaj go do końca,  
nie przerywaj i pozbądź  
się lekko kpiącego uśmie-
chu. On będzie zachwycony,  
a Ty przeszczęśliwa.
Samotnemu Baranowi płci 
męskiej rok 2013 przyniesie 
stabilizację emocjonalną.  
W połowie kwietnia lub na 
początku maja, wykorzystu-
jąc wdzięk i niebanalne 
poczucie humoru, podczas 
pewnej imprezy, zauroczy 
kobietę, do której również 

jemu szybciej zabije serce. 
Pani owa, urodzona  
w miesiącach jesiennych, 
najpierw sceptycznie 
spojrzy na apodyktycznego 
Barana, ale znajdzie sposób 
i szybko zamieni go  
w baranka. Następnego 
sylwestra spędzicie razem. 
Co więcej, zapowiada się, 
że na jednym sylwestrze ta 
przygoda się nie skończy.
Stałe związki Baranów, 
których partnerzy należą  
do Trygonu Powietrznego, 
na początku jesieni może 
spotkać kryzys. Awanturom 
i pretensjom nie będzie 
końca, ucierpią zwłaszcza 
dzieci. Do świąt wszystko 
wróci do normy, pod 
warunkiem jednak, że 
Barany schowają dumę  
do kieszeni. Tu będzie 
trzeba w kilku ważnych 
punktach ustąpić. 

KARIERA I PIENIĄDZE
W pierwszym kwartale nie 
widać wielkich zmian. Nie 
przeocz jednak podjęcia 
istotnych zobowiązań.  
To, co postanowisz w tym 
właśnie okresie, niebawem 
przyniesie owoce, lecz 
zauważysz je dopiero  
w końcowej fazie jesieni. 
Dobrze, żeby ambitne 
Barany jak najszybciej 
zapisały się na kurs podno-
szący kwalifikacje albo do 
szkoły językowej. Zdobyte 
umiejętności mogą mieć 
ważny wpływ na awans,  
a co za tym idzie – większe 
pieniądze. Chociaż w grach 
liczbowych spektakularne 
wygrane się nie zapowiada-
ją, to w maju otrzymasz  
coś gratis.

ZDROWIE I URODA
Pomyśl nad zmianą fryzury 
– nowy wygląd doda sił  
i energii, co również 
zauważysz, uprawiając 
sport. Zafascynujesz się 
tenisem: spodoba Ci się 
zwłaszcza natychmiastowe 
spalanie kalorii podczas 
meczu. Zdrowie ogólnie nie 
będzie szwankować, co nie 
oznacza, że raz na jakiś czas 
nie powinnaś zrobić badań 
kontrolnych – zwróć uwagę 
na ciśnienie. Przesileń, 
wiosennego i jesiennego, 
nawet nie zauważysz, 
ominą Cię też dolegliwości 
grypowe. W październiku 
czeka Cię dość kosztowna 
wizyta u dentysty. Koniec 
roku spokojny i harmonijny, 
bez większych wydatków.

RADA: NAUCZ SIĘ TRUDNEJ SZTUKI DYPLOMACJI 
I INTENSYWNIE ĆWICZ DYSKRECJĘ.

MIŁOŚĆ

KARIERA I PIENIĄDZE

ZDROWIE I URODA
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