
Horoskop 
Ryby 21.02-20.03 Panna 21.08-20.09 Waga  21.09-20.10 

Bardzo poważnie zastanów się 
nad decyzja która może zmienić 
twoje życie. W ostatnim czasie 
przybyło ci przyjaciół zastanów się 
czy są oni odpowiedni dla ciebie. 
Ważne: dni 
18.09.2009.22.09.2009. 

Chłopak który ci się podoba może 
okazać się inny niż sądzisz. W tym 
miesiącu nie kłuć się z 
przyjaciółmi, ponieważ ta kłótnia 
może okazać się końcem 
przyjaźni. 
Ważne dni: 20.09.2009. 
27.09.2009. 

W tym miesiącu nie zapominaj o 
urodzinach bliskich, ponieważ 
mogą się obrazić. Rozpoczęcie i 
koniec roku szkolnego zakończą 
się sukcesem, ale jeśli się o tym 
dowiesz nie zaniedbuj 
obowiązków. 
Ważne dni:22.09.2009. 
16.10.2009. 

Byk 21.04-20.05 Bliźnięta 21.05-20.06 Koziorożec 21.12-
20.01 

Przestań myśleć ciągle o 
imprezach zabieraj się do 
pracy!!!. Zacznij się więcej uczyć. 
Nie odwracaj się od swojej 
najlepszej przyjaciółki bo teraz 
ma ciężkie chwile. 
Ważne dni:22.10.2009. 
30.09.2009. 
 

Dobry humor poprawi twoje 
relacje z kolegami z klasy nie 
zapomnij o urodzinach swojej 
najlepszej przyjaciółki bo może się 
na ciebie obrazić. 
Ważne dni: 31.09.2009. 
14.10.2009. 
 

Nie myśl o swoich urodzinach non 
stop przecież są dopiero w 
grudniu!!! Pomyśl lepiej o tym co 
się dzieje z twoimi znajomymi. 
Ważne dni:25.09.2009. 
31.09.2009 
 

Strzelec 21.11-20.12 Lew 21.07-20.08 Wodnik 21.01-20.02 
Twoja przyszłość będzie marna. 
Możesz ją naprawić, ale uważaj 
na przeszkody które cię czekają. 
Omijaj je tak jak podpowiada ci 
intuicja. 
Ważne dni:12.12.2009. 
12.10.2009 
 

Pamiętaj o ważnych datach w 
swoim życiu. Jeżeli Będziesz 
pamiętał o swoich bliskich nie 
zapomną też oni o tobie. W 
najbliższych dniach będziesz miał 
dobre samopoczucie. 
Ważne dni: 02.11.2009. 
31.09.2009 
 

Nie lekceważ spraw osobistych. 
Jesteś odpowiedzialny za swoje 
życie musisz sterować nim 
doskonale z dnia na dzień. 
Wystarczy jeden zły ruch i twoje 
życie legnie w gruzach. 
22.09.2009. 30.10.2009 

Rak 21.06-20.07 Skorpion 21.0-20-11 Baran 21.03-20.04 
Przemyśl jeszcze raz tą decyzję 
ponieważ mogą wyniknąć z niej 
same kłopoty. W październiku 
przydarzy ci się coś bardzo 
wspaniałego. 
Ważne dni:12.10.2009 6.10.2009 

Spędzanie takiej ilości czasu przed 
komputerem jest szkodliwe dla 
wzroku!!! Zacznij wychodzić 
gdzieś ze znajomymi. 
Ważne dni: 12.10.2009  
18.10.2009 
 

Ten tydzień zapowiada się bardzo 
dobrze. Nauka tańca przyda ci się 
w przyszłoś ci 
Ważne dni:15.10.2009 
16.010.2009 

  

 

Opracowała Magdalena Ciesielska. 


