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Baran
ŻYCIE UCZUCIOWE - Sielanka to mało powiedziane. W domu spokój i radość, nagle ustąpią wszelkie 
nieporozumienia. Jeśli jesteś samotny szukaj swej drugiej połówki w miejscach publicznych o charakterze 
artystycznym... ZDROWIE - Wszystko powinno wrócić do normy, a nawet jeśli tu i ówdzie zaboli czy zastrzyka 
nie powinno Ci to zakłócić wewnętrznego spokoju...
Byk
ŻYCIE UCZUCIOWE - Niekoniecznie jest to dobry czas na uczucia. Trochę zgaśniesz wewnętrznie i możesz stracić 
chęć na towarzystwo. Nie siedź jednak w domu, bo zrobisz głupstwo. Byki mające partnera powinny unikać kłótni. 
Jeśli poczujesz złość, weź psa na spacer, lub idź pobuszuj po sklepach. Wrócisz w innym nastroju... ZDROWIE-Nie 
przesilaj się fizycznie, bo możesz zapłacić za to wypadnięciem dysku. We wrześniu uważaj na układ kostny...
Bliźnięta
ŻYCIE UCZUCIOWE-Stracisz ochotę na romanse Twoje poczucie wolności i niezależności nabierze mocy. Masz 
jednak szansę na pojawienie się kogoś interesującego. Nie szukaj okazji w internecie, lepiej poznaj kogoś od razu na 
żywo. Bliźnięta pozostające w związku będą celebrować każdy wolny dzień. Rodzina będzie teraz najważniejsza. 
ZDROWIE-Twój układ krążenia zaczyna po trochu szwankować. Uważaj na ilości papierosów, które wypalasz, bo możesz przypłacić 
to zawałem serca.
Rak
ŻYCIE UCZUCIOWE-Uczucia jakie Ci teraz towarzyszą są zbyt płytkie, by traktować je poważnie. Może za bardzo 
bujasz w obłokach i żyjesz w wyimaginowanym świecie, by ktoś poważnie o Tobie pomyślał? Chyba pora na 
przemyślenia Drogi Raku... ZDROWIE-Możesz mieć kłopoty z układem nerwowym. Nadmiar pracy zakończy się 
brakiem ochoty na naukę, a nawet zaburzeniami snu. Zasięgnij porady u dobrego lekarza...
Lew
ŻYCIE UCZUCIOWE-Uczucia zejdą na dalszy plan, ale jeśli masz nieudany związek podejmij jakieś decyzje. Oboje 
spalacie się dla idei, nie dla siebie. Teraz pora na zmiany. Dajcie sobie szansę, na lepsze życie... ZDROWIE-Uważaj 
na nerki i przeziębienia Będziesz narażony na infekcje. Pora zacząć się uodparniać. Jedz czosnek.
Panna
ŻYCIE UCZUCIOWE-Sielanka to mało powiedziane. W domu spokój i radość, nagle ustąpią wszelkie 
nieporozumienia. Jeśli jesteś samotny szukaj swej drugiej połówki w miejscach publicznych o charakterze 
artystycznym... ZDROWIE-Wszystko powinno wrócić do normy, a nawet jeśli tu i ówdzie zaboli czy zastrzykanie 
powinno Ci to zakłócić wewnętrznego spokoju...
Waga
ŻYCIE UCZUCIOWE-Nie będziesz miał teraz głowy na sprawy uczuciowe. Ważne decyzje w innych dziedzinach czy 
też zamieszanie życiowe spowoduje, że na dalszy plan odsuniesz swoje pragnienia. Widocznie na wszystko musi 
przyjść odpowiednia pora...ZDROWIE-Uważaj na przeciągi . Może dopaść Cię jakieś zapalenie i bardzo długo 
trzymać. Nie masz teraz czasu na choroby...
Skorpion
ŻYCIE UCZUCIOWE-Czeka Cię wspaniały okres dla związku. W stałych nastąpi odnowa, nowe będą nadal w fazie 
totalnego zauroczenia. W powietrzu będą unosić się różne fluidy, a Ty oddasz się namiętności do nauki prawie do 
końca miesiąca... ZDROWIE-Nic Ci nie będzie dolegać. Odczujesz wreszcie ulgę, tylko nie forsuj się zanadto. Co za 
dużo to niezdrowo...
Strzelec
ŻYCIE UCZUCIOWE-Pora na weryfikację waszego związku, bo od dawna coś tu zgrzyta. Jeśli nie jesteś gotowy na 
deklaracje powiedz o tym otwarcie. Za dużo ukrywasz i omijasz niewygodne tematy, dlatego spodziewaj się ochłodzenia 
waszych stosunków. ZDROWIE-Uważaj na układ krążenia. Masz prawdopodobnie wysokie ciśnienie i nie zdajesz sobie 
z tego sprawy...
Koziorożec
ŻYCIE UCZUCIOWE-Nowe uczucie, nowa osoba, nowe życie Nie popadaj jednak w euforię. Do uczuć tez trzeba mieć 
dystans szczególnie, jeśli długo byłeś samotny. Koziorożce w związkach powinny uważać na osoby trzecie. Mogą 
zagrozić Twojemu związkowi. ZDROWIE-Kręgosłup to Twoja nieustanna bolączka. Nie forsuj się i nie dźwigaj. Pozwól 
czasem sobie pomóc.
Wodnik
ŻYCIE UCZUCIOWE-Twoje niezadowolenie życiowe zacznie przekładać się na stosunki z partnerem. Chyba nie chcesz 
sobie zafundować cichych dni w domu ? Zostaniesz posądzony o chimeryczność. Wolne Wodniki stracą rezon i 
jednocześnie okazje do poznania kogoś interesującego. ZDROWIE-Twoja kondycja emocjonalna okaże się kiepska. Wiedz jednak, ze 
musisz z tym walczyć. Poddanie się oznacza depresję.
Ryby
ŻYCIE UCZUCIOWE-Może to nostalgiczna jesień , a może koniec wakacji nastroją Cię trochę sentymentalnie i 
melancholijnie, bo zaczniesz smętnym wzrokiem rozglądać się za miłością. Poczujesz głód uczuć i nic nie powstrzyma 
Cię przed pędem ku nowemu życiu...ZDROWIE-Powinieneś uzupełnić niedobory mikroelementów szczególnie te 
potrzebne w śladowych ilościach jak np. krzem czy tellur. 
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