wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko, znak zodiaku, data urodzenia

Urodzinowy horoskop Kowalskiej
Dowiedz siê co Ciê czeka w najbli¿szej przysz³oœci
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Redakcja naszej gazety postanowi³a w jakiœ sposób obdarowywaæ swoich wiernych
czytelników i z okazji ich urodzin zamieszczaæ na ³amach pisma szczegó³owe horoskopy. W tym
tygodniu (21 lipca 2012 r.) urodziny obchodzi pani Joanna Kowalska (l. 34). Z tej okazji nasza
redakcyjna wró¿ka Irna pragnie odkryæ przed pani¹ Joann¹ nieco przysz³oœci.
Zaraz po letnim przesileniu podniebne znaki wêdruj¹ po niebie, przemieszczaj¹ siê a w
wyniku tych zawieruszeñ astralnych S³oñce opuszcza znak BliŸni¹t i przesuwa siê na znak Raka.
W zwi¹zku z tym, Joanno Kowalska, ¿e urodzi³aœ siê 21 lipca, twoim znakiem horoskopu jest
maszeruj¹cy na wspak RAK.
Rak nie jest bynajmniej pozytywnym stworzeniem osoby spod tego znaku nie maj¹ za grosz
poczucia humoru, a gdy jakiœ œmia³ek je skrytykuje spiekaj¹ raka, odwracaj¹ siê i obra¿one
maszeruj¹ w sobie tylko wiadome miejsce. Osoby spod znaku Raka odznaczaj¹ siê nieco
flegmatycznym usposobieniem. Ale gdy zajdzie taka potrzeba, gdy postawi siê Raka w sytuacji bez
wyjœcia, potrafi byæ on aktywny, potrafi pokazaæ siê z innej strony jako osoba z siln¹ wol¹.
Joanno Kowalska, na samym pocz¹tku powiem Ci to, co sama ju¿ o sobie wiesz, aby upewniæ Ciê
o uczciwoœci moich horoskopów. W zwi¹zku z tym, ¿e jesteœ spod znaku Raka, powinnaœ pamiêtaæ
o tym, ¿e rz¹dz¹ Tob¹ magiczne si³y gwiazdozbiorów. To one codziennie dyktuj¹ Twoje humory i
wp³ywaj¹ na Twoje relacje z innymi. Twoja lokalizacja astralna, droga Joanno Kowalska,
nies³ychanie du¿o o Tobie mówi. Po³o¿enie w znaku Raka mówi o Twoich upodobaniach zdradza
nam, ¿e jednym z Twoich ulubionych kolorów jest czerwony, ¿e lubisz kawê
i czasami pijesz piwo. To z przyczyny owego po³o¿enia na niebie wœród innych gwiazdozbiorów
poci¹gaj¹ Ciê niegrzeczni ch³opcy o hultajskim usposobieniu i kryminalnej przesz³oœci. Powinnaœ
pamiêtaæ, Joanno Kowalska, ¿e osoby spod znaku Raka ¿yciowych partnerów powinny
poszukiwaæ wœród osób spod znaku Wodnika i Kozioro¿ca. To Twoi astrologiczni opiekunowie u
ich boku nie stanie Ci siê nic z³ego.
Teraz, gdy ju¿ wiesz, ¿e moje astralne porady nie s¹ wyssane z palca, postaram siê uchyliæ przed
Tob¹ nieco Twojej przysz³oœci. Gwiazdy mówi¹, ¿e w nadchodz¹cych dniach powinnaœ zabraæ siê
w koñcu za sprawy, które odk³ada³aœ od dawna. Jeœli zainteresujesz siê nimi do wtorku, istnieje
taka mo¿liwoœæ, ¿e uda Ci siê to, co sobie zamierzy³aœ. W tym te¿ czasie mo¿esz kupiæ kupony na
loteriê. Byæ mo¿e uda Ci siê coœ wygraæ.
Powinnaœ te¿, Joanno , odwiedziæ wszystkich tych, którzy ju¿ dawno Ciê zaprosili. To nie³adnie
nie sk³adaæ wizyty, gdy jest siê zaproszonym. Gwiazdy bêd¹ teraz w tak korzystnym dla Ciebie
uk³adzie, ¿e mo¿esz œmia³o z³o¿yæ wszystkie odwleczone wizyty. W tym bowiem czasie nie
palniesz ¿adnego g³upstwa, a gafy, jakie pope³nisz, nie zostan¹ zauwa¿one.
Jeœli masz ¿yciowego partnera, w³aœnie teraz jest czas na to, abyœ powiedzia³a mu, ¿e go kochasz.
Jeœli takowego nie posiadasz, miesi¹c, w którym S³oñce wpe³z³o na Twój znak zodiaku jest
idealnym czasem na podryw. Byæ mo¿e za kilka dni poznasz wymarzonego ksiêcia, z którym
spêdzisz resztê ¿ycia.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

