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Wodnik (20. 01 – 18. 02) 
 

Budzisz się codzien- 
nie rano w piwnicy? Popraw 
swoje relacje z rodziną. 
Twoje życie towarzyskie 
rozkwitnie. Analogicznie 
zmniejszy się znacznie 
zawartość Twojego portfela. 
Pamiętaj! Przyjaciół nie 
można kupić - ich wyrazy 
sympatii owszem. Praca jest 
niesamowicie ważna, szcze-
gólnie teraz. Nie zawal 
swoich obowiązków przez 
lenistwo, tłumacząc się, że 
masz chandrę. Szef bez 
problemu rozpozna, że 
grałeś ostatniej nocy. W 
końcu to też człowiek.   
 
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 
 Nie rób na drutach, gdy Ci 
niedobrze. 
 

Ryby (19.02 – 20.03) 
 

Korzystny układ 
planet wróży Ci długo 
oczekiwane powodzenie w 
życiu osobistym i zawodo- 
wym. Nie ciesz się jednak 
zbyt szybko. Układy planet 
mają to do siebie, że lubią 
zmieniać się dokładnie wte- 
dy, gdy nie powinny. Nie 
możesz codziennie siedzieć 
kilkanaście godzin w pracy, 
weź urlop i jedź na wakacje, 
Biedronka z pewnością da 
sobie radę bez Ciebie. 
 
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
   
Nie otwieraj drzwi obcym. 
 
 
 
 
 

Baran (21.03 – 19. 04) 
 

W zeszłym miesią- 
cu, jak przepowiadał horo- 
skop, okradziono Cię. W 
tym – Ty kogoś okradniesz. 
Równowaga wszechrzeczy 
musi przecież zostać zacho- 
wana. Spodziewaj się 
wygranej w loterii. Zanim 
jednak zaczniesz planować 
na co ją przeznaczyć, 
sprawdź, jakiej wysokości 
jest nagroda. Na następnej 
imprezie zachowaj umiar. 
Może chociaż na mieście nie 
będą mówili, że jesteś 
królem parkietu pod stołem. 
Czeka Cię podróż. Twoja 
rodzina postara się już, aby 
była jak najdłuższa. 
 
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 
Nie kradnij krzeseł, bo 
pójdziesz siedzieć. 
 
Byk (20.04 – 22. 05) 
 

Na Twojej drodze 
stanie osoba, która zmoty- 
wuje Cię do poważnych 
zmian. Dla miłości przefar- 
bujesz włosy na fioletowo, 
wytatuujesz sobie na czole 
jej imię lub przepiszesz na 
nią swój cały życiowy 
dobytek. Masz problemy ze 
snem? Cierpisz na bezsen- 
ność i budzisz się w środku 
nocy? Dziś w nocy zamiast 
spać w wannie,  połóż się w 
łóżku.  
 
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 
Słowo się rzekło, kobyłka u 
płota. 
 
 
 
 
 
 

Bliźnięta (23.05 – 21. 06) 
 

W tym trudnym 
okresie nie powinieneś za-
pomnieć o swojej rodzinie, 
w końcu to ona zwykle 
pożycza Ci pieniądze i nie 
upomina się zbyt często o 
zwrot. Tym razem 
zdecydowanie przyhamuj. 
Jeśli chcesz zaszaleć, lepiej 
ogranicz się do własnego 
mieszkania i pamiętaj, że 
piętro wyżej mieszka stary 
zawałowiec, który boi się 
wszelkich dźwięków
głośniejszych od stuknięcia 
szklanką. Prowokując 
kłótnię, nie wyjdziesz na 
tym za dobrze, zastanów się 
czy warto... Zostaw 
komputer, w rzeczywistości 
także istnieją fantastyczni 
ludzie 
  
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 
Jeżeli nie układa ci się w 
małżeństwie, wina leży po 
obu stronach: żony i teścio- 
wej/ męża i teścia. 
 
Rak (22.06 – 22.07) 
 

Jeśli popsują Ci się 
słuchawki do MP3, nie 
panikuj. Kup kino domowe, 
a słuchawki dostaniesz 
gratis. Nostalgiczny nastrój 
skłania Cię do przemyśleń 
nad sensem własnego życia? 
Nie ulegaj mu! Możesz 
dojść do niepokojących 
wniosków, które wcale Cię 
nie zadowolą. Tajemnicza 
miłość wpadnie Ci w oko. 
Nie ciesz się jednak i 
przypomnij sobie, jak się 
czułeś/aś jadąc na rowerze, 
kiedy do oka wpadła Ci 
mucha. 



Horoskop
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 
Nie obieraj noża ziemnia- 
kiem. 
 
Lew (23.07 – 23.08) 
 

Jeśli będzie Cię drę- 
czyło pragnienie, a w domu 
nie będzie nic do picia - nie 
jesteś w sytuacji bez 
wyjścia. Kup lodówkę, 
dostaniesz 100 puszek Coli 
gratis. Znowu nie będzie Ci 
dane ocalenie świata, musisz 
zadowolić się trzeciorzędny- 
mi misjami... Na początek 
posprzątaj swój pokój. Już 
niedługo dostrzeżesz nowe 
cele w życiu. W końcu ktoś 
musi naprawić popsutą 
spłuczkę. 
 
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 

Lwy nie jedzą 
innych lwów. Konie nie 
jedzą kabanosów. Koty nie 
jadają kebabów. 
 
Panna (24.08 – 22.09) 
 

W tym miesiącu 
Twoje nastawienie do ludzi 
stanie się bardziej przyjazne. 
To najlepszy moment dla 
tych, którzy planują zrobić 
Cię w konia. Następnym 
razem będąc w sklepie, nie 
próbuj kraść zamrażarki. Jej 
ukrycie może sprawiać 
trudności, tym bardziej jeśli 
dysponujesz tylko plastiko- 
wą torebką. Bardzo 
możliwe, że w drodze do 
pracy /szkoły popsuje się 
środek komunikacji. Jeśli 
szef nie uwierzy, nie 
przekonuj go, że to prawda. 
Będzie zły, że nie miał racji.  
Nie przejmuj się czarnymi 
plamami na no- gach. Nie są 
na szczęście spowodowane 
chorobą a jedynie 
sporadycznym myciem. 

ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 
 Piernik ma się do wiatraka 
podobnie, jak parówka do 
wentylatora. 
 
Waga (23.09 – 22.10) 
 

Podczas nawału 
zajęć zawsze znajdzie się 
chwila, by zajrzeć na 
facebooka. Strzeż się cho-
roby, zwłaszcza przy 
Twoich skłonnościach 
sadomasochistycznych i 
dziwnym hobby polegają-
cym na bieganiu w nocy po 
kąpieli wokół domu.  
 
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 
 Jak śpisz, to nie biegaj. 
 
 
Skorpion (23.10 – 21.11) 
 

Następnym razem 
kiedy będziesz puszczał 
komuś strzałkę i nie otrzy-
masz cynka, nie załamuj się. 
Po prostu wyłącz opcje: "nie 
pokazuj numeru". "Miłość 
jest jak wiatr, raz silniejsza, 
a raz słabsza." Następny ty- 
dzień zapowiada się więc 
spokojnie, bezwietrznie.  Już 
niebawem Twoje nogi będą 
ociężałe. Dolna część stóp 
po spacerach będzie zakrwa- 
wiona i obolała. Czas temu 
zaradzić: zacznij nosić buty. 
 
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 
Koń jaki jest, każdy widzi. 
 
 
Strzelec (22 11 – 21. 12) 
 

W tym okresie 
musisz być niezwykle 
skupiony. Bardzo trudno 
liczy się tak drobne 
pieniądze, jakie dostajesz od 

rodziców.  Jako, że zbliżają- 
cy okres zapowiada się 
wyjątkowo pracowicie, mu- 
sisz wzmocnić się psychi- 
cznie. Kartkóweczka z 
matematyki na pewno Ci to 
ułatwi.  
 
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 

Nie chodź boso po kisielu, 
bo nie w każdym dołku są 
firanki. 

Koziorożec(22.12–19.01) 

Księżyc w znaku 
Koziorożca będzie miał 
pozytywny wpływ na Twoje 
finanse. Czeka Cię nagły 
przypływ gotówki. Wydaj ją 
jak najszybciej, bo w drugiej 
dekadzie miesiąca ktoś Cię 
okradnie. Czytanie dokła- 
dnego opisu i każdej ulotki 
na temat wszystkiego co 
zamierzasz zjeść, jest 
zdecydowaną przesadą. Nikt 
i tak przecież nie napisze, że 
zdarzy mu się napluć do 
frytek czy nasikać do 
herbaty. Czeka Cię awans w 
pracy, będziesz miał 500 
ludzi pod sobą - będziesz 
kosił trawę na cmentarzu.  
 
ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
 
Ucz się ucz, bo nauka to 
potęgi klucz… A jak zdo- 
będziesz dużo kluczy, to 
zostaniesz woźnym. 
 
 
 red. I. Janicka 
 i W, Sosnowska, kl. II LO 
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