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HOROSKOP NA 2014 ROK
Jeśli chcesz poznać przeszłość (przyczynę),
spójrz na swoje obecne życie (skutek).
Jeśli chcesz poznać przyszłość (skutek),
spójrz na swoją teraźniejszość (przyczynę).
Budda
wróżKa maria rozłożyła karty runiczne
i przepowiedziała, co czeka Łódź i jej
mieszkańców w 2014 r.
rok 2014 według numerologii jest rokiem
z wibracją liczby 7. Będzie on trudniejszy
dla Łodzi od poprzedniego i jednocześnie
będzie rokiem determinującym przyszłość
miasta i jego mieszkańców. wpłynie też
znacząco na pozycję Łodzi w grupie
największych aglomeracji w Polsce.
Dla mieszkańców liczba 7 oznacza
konieczność zachowania dystansu
do spraw materialnych.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
O sobie: dążę do celu,
jestem wytrwały, ambitny.
Pozwólcie sobie na trochę luzu w sprawach
uczuciowych, nie zawsze nowo poznana
osoba musi być tą na całe życie. single mogą zdecydować się na małżeństwo. w
stałych związkach stabilizacja, szczęście i
zadowolenie. w finansach i w pracy w tym
roku zmiennie. Pierwsza połowa roku trudna, ale już koniec roku lepszy. niektóre
powiedzą: raz kozie śmierć i otworzą własną działalność. zdrowie lepsze w tym
roku, ale nie stresujcie się za bardzo i nie
martwcie na zapas. uważajcie na płuca,
ograniczcie palenie!

WODNIK (21 I – 20 II)
O sobie: cenię wolność i równość,
przekraczam granice.
znajomość zawarta w drodze może zakończyć się ślubem. w stałych związkach
trochę problemów, nie dzielcie włosa na
czworo, a będzie dobrze. w sprawach zawodowych pojawi się szansa na pracę za
granicą. Karty zalecają wyjazd. osoby, które mają już pracę, powinny skorzystać z
ewentualnej propozycji kursów lub szkolenia. w tym roku mogą odezwać się
nieleczone schorzenia. zwróćcie szczególną
uwagę na układ kostny, wątrobę, sprawy
neurologiczne.

RYBY (21 II – 20 III)
O sobie: uciekamy od rzeczywistości,
marzymy, współczujmy.
samotni mają szansę na poznanie interesującej osoby pod koniec roku. może również
pojawić się na ich drodze życiowej ktoś z
przeszłości, ale nie należy wchodzić drugi
raz do tej samej rzeki. w stałych związkach
trochę problemów przez wtrącające się
osoby trzecie. nie pozwólcie na to! w spra-

wach zawodowych dobry rok. osoby bez
pracy mają szansę na znalezienie jej, jeżeli
to będzie praca za granicą, sprawdźcie ofertę dokładnie i dopiero wtedy wyjeżdżajcie.
zadbajcie o zdrowie; jeżeli się już leczycie,
to karty zalecają zmianę lekarza.

BARAN (21 III – 20 IV)
O sobie: jestem i działam,
idę naprzód.
może to być trudny rok szczególnie w sprawach zawodowych, spodziewajcie się
zmian w pracy, dla niektórych baranów
zmiany te okażą się korzystne. nie podejmujcie decyzji pod wpływem emocji,
kalkulujcie na chłodno. w sprawach uczuciowych za to bardziej stabilnie, w stałych
związkach mniej nerwów, emocji. wolne
osoby mogą poznać kogoś ciekawego.
uważajcie w tym roku na zdrowie, nie szarżujcie, zróbcie badania kontrolne.

BYK (21 IV – 21 V)
O sobie: gromadzę i posiadam,
doceniam i rozkoszuję się.
Dobry czas na rozkwit uczuć, wolne osoby
niech częściej wychodzą z domu. niektóre
Byki mogą porazić miłość i pożądanie. oj,
będzie się działo! za to w pracy nie mówcie
za dużo o sobie, bo ktoś to wykorzysta
przeciwko wam. Pod koniec wakacji szansa
na dłuższy wyjazd – na dwa, trzy tygodnie.
wykorzystajcie ją, dobrze wam to zrobi.
możecie mieć słabszą kondycję zdrowotną,
nie przemęczajcie się za bardzo, uważajcie
na złamania, skręcenia kończyn.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
O sobie: myślimy i mówimy,
zbieramy przekazujmy informacje.
niektóre osoby mogą otrzymać w tym roku
ciekawą propozycję pracy. Bliźnięta bezrobotne mają duże szanse na jej znalezienie.
w uczuciach to będzie gorący rok, single
mają szansę na znalezienie swojej drugiej
połówki, a osoby w związkach niech zadbają o podsycenie ognia namiętności. Dobry
czas na wszelkiego rodzaju transakcje związane z domem, mieszkaniem, np. kupno,
sprzedaż, zamiana. w zdrowiu uwaga na
układ krążenia oraz moczowo-płciowy. niewykluczona operacja.

RAK (22 VI – 22 VII)
O sobie: czuję, przeżywam,
martwię się, kontempluję.

w pracy może być nerwowo, ale
nie spodziewajcie się większych zmian. niektóre
osoby mogą wyjechać
za granicę, ten wyjazd może w
dużym stopniu
zmienić ich życie. w
uczuciach
uważajcie,
aby nie zepsuć sobie
dobrych relacji z
partnerem,
partnerką,
uwaga na osoby
trzecie. wolne raki
będą wpadać w sidła różnych
uwodzicieli, ale nic trwałego z tego nie wyniknie.
odnośnie zdrowa, sprawy zaniedbane wcześniej mogą odezwać się
pod koniec roku, dobrze by było odwiedzić
lekarza.

LEW (23 VII – 22 VIII)
O sobie: patrzcie na mnie
i podziwiajcie, jestem w centrum uwagi.
Lwy stanu wolnego mogą nagle się zakochać. spadnie to na nich jak grom z jasnego
nieba, pojawi się szansa na stworzenie domu i rodziny. za to w stałych związkach bez
dużych zmian, w domowych pieleszach z
ryczącego Lwa przeobrazicie się w łagodne
kociątko. niektóre osoby spod tego znaku
mogą mieć ochotę na romans, ale lepiej nie
ryzykować. w pracy możecie liczyć na nagrody, awanse. co do zdrowia, kondycję w
tym roku będziecie mieć lepszą, ale unikajcie stresów i wreszcie rzućcie palenie.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
O sobie: porządkuję i segreguję,
pomagam i służę.
w stałych związkach niech więcej uwagi
poświęcą swojej drugiej połowie. okażą jej
więcej uczuć, bo nagle może pojawić się
ktoś trzeci na horyzoncie, a tego praktyczna Panna nie zniesie i będzie burza z
piorunami. wolne – mogą poznać przeznaczoną im osobę w drodze, a ta osoba
wywróci ich życie do góry nogami. zaś w finansach znak zaleca ostrożność szczególnie
w pierwszym kwartale 2014 r.
wasz miesiąc to wrzesień, więc go nie prześpijcie. Pojawią się oznaki słabszej kondycji
fizycznej, zróbcie badania kontrolne.

WAGA (23 IX – 23 X)
O sobie: dążę do równowagi,
sprawiedliwości i bezstronności.
To rok przełomowy w sprawach uczuciowych, z seksem włącznie. musicie wreszcie
zakończyć związek, który od jakiegoś czasu
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was nie
satysfakcjonuje. wolne wagi natomiast
mogą zakochać się pod koniec roku. w pracy czekają awanse, wyróżnienia i nagrody.
osoby bez pracy mają szansę na jej znalezienie. w wirze zdarzeń nie zapomnijcie o
zdrowiu, bo w tym roku możecie mieć gorszą kondycję, nie szarżujcie za kierownicą.
zadbajcie o podwójne narządy, szczególnie
nerki.

SKORPION (24 X – 22 XI)
O sobie: zgłębiam, drążę, ujawniam.
wianuszek adoratorów płci obojga będzie
was oplatał mocno, tylko uważajcie, aby
od tego nadmiaru miłych wrażeń nie poprzewracało wam się w głowach.
Dokonujcie dobrych wyborów! w stałych
związkach powieje nudą, ale romanse karty odradzają, lepiej więcej uwagi poświęcić
partnerowi (partnerce). w finansach zalecana ostrożność, szczególnie na początku
roku, lepiej planujcie wydatki w pierwszej
połowie roku. na zdrowie raczej skorpiony
nie powinny narzekać, ale uważajcie wiosną na choroby wirusowe typu grypa.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
O sobie: idę naprzód i przekraczam
granicę.
nie będzie nudy w sprawach uczuciowych,
dużo okazji do zawierania nowych znajomości, czekają was flirty i romanse. w
stałych związkach raczej stabilnie, nie zepsujcie tego swoim nierozważnym
postępowaniem. Jesienią los podsunie kogoś ciekawego. w finansach bardziej
stabilnie niż w mijającym roku, osoby, które mają pracę, niech nie ryzykują zmiany,
bo mogą skończyć na garnuszku u mamy.
zdrowie słabsze, uważajcie na problemy z
tarczycą, zróbcie badanie krwi. (OPR. DAN)

