Horoskop

Koziorożce nie potraﬁą sobie radzić w sytuacjach konﬂiktowych, nie potraﬁą dążyć do sukcesu. Nie stresuj sięR
Więcej odwagi, a na pewno spotka Cię niespodziankaR Niedługo zainteresuje się Tobą druga połówka z zodiaku lwa.
Wodniki powinny więcej pracować nad koncentracją, unikać popisywania się i udziwniania wszystkiego,
co robisz, bo to może Cię sprowadzić do niepowodzenia. W tym roku pula toto-lotka należy do CiebieR
Ryby powinny być bardziej konsekwentne i wytrwałe,
nie zniechęcać się za szybko, bo nie osiągną zamierzonego celu. Uważaj na nauczycielkę matematyki, która będzie próbowała
zrobić Ci na złość.
Barany powinny popracować nad koncentracją, wykazywać więcej samokontroli i zdyscyplinowania,
a wtedy dobre oceny i sukcesy przyjdą same. Niedługo wpadnie ci do skarbonki parę złotych monet.
Byki mają dobrą pamięć, są pracowite i wytrwałe, chociaż nie uczą się więcej niż muszą. Byki powinny starać się bardziej rozwijać
swoje zainteresowania, wkładać w naukę więcej pasji. Podczas samotnego wieczoru w domu, pomyśl co możesz zrobić dla siebie
i da swoich bliskich.
Bliźnięta powinny popracować nad koncentracją, pracować systematycznie, solidniej się przykładać do nauki i lepiej wykorzystywać
wrodzone zdolności. Kontroluj każdy swój ruch, bo może czyhać na ciebie niebezpieczeństwoR
Raki mają dużą wyobraźnię, dobrą pamięć, szybko się uczą.
Raki powinny być bardziej wytrwałe w nauce, nie rozpraszać się uciekając w świat marzeń, konsekwentnie i systematycznie
zdobywać wiedzę. Pilnuj swojego por�elaR
Lwy nie powinny przesadzać ze swoimi ambicjami, z większym dystansem powinny podchodzić do siebie i swoich ewentualnych
porażek czy niepowodzeń. Troszkę więcej skromności też nie zaszkodzi. W okresie ferii zimowych poznasz grupkę miłych osób,
z którymi spędzisz miły czas.
Panny powinny starać się wykorzystywać swoje talenty, walcząc z nieśmiałością. Czasem w zdobyciu sukcesu przeszkadza im nadmierna drobiazgowość, nie warto przywiązywać takiej wagi do szczegółów. W tym roku będziesz miał/a skłonności do wybuchów
złości i smutku.
Wagi powinny starać się być bardziej elastyczne, nie upierać się bez sensu przy swoim. Zapał i energię powinny przeznaczyć
na zdobywanie wiedzy, rozwijanie swoich licznych talentów. Uważaj na na Byka, który w najbliższym czasie się Tobą zainteresuje.
Skorpiony bywają zbyt krytyczne wobec siebie, zbyt łatwo się zniechęcają gdy spotyka je niepowodzenie. Potrzebują więcej wiary
w siebie i więcej konsekwencji w działaniu, a mniej emocji. W tym roku dobra aura czuwa nad Tobą.
Strzelce szybko się uczą, mają dobrą pamięć. Strzelce powinny bardziej koncentrować się na tym co robią, działać konsekwentnie,
uczyć się systematycznie, nie odkładać wszystkiego na później. Szczęście i miłość będą obok Ciebie w najbliższym czasie.

