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Horoskop Styczeń 2021
• Baran Styczeń będzie miesiącem, w którym dobitnie zaznaczysz swoją osobowość. Na
horyzoncie pojawią się szanse na pewne zmiany, jednak zanim za nimi podążysz, sprawdź
czy rzeczywiście zmierzają w dobrym kierunku. Sam przecież wiesz, ile to razy wyobraźnia
sprowadzała Cię na złą drogę. Będziesz mieć głowę pełną pomysłów

• Byk Towarzyszyć Ci będzie uczucie wolności, swobody i wszechogarniającej energii. Dlatego
ten czas wykorzystasz na spotkania towarzyskie czy nawiązanie interesujących przygód. W
styczniu czekają Cię odwiedziny pewnej osoby, która dopiero co wróciła z interesującej
wyprawy. Masz szansę na zgodny i trwały związek uczuciowy.

• Bliźnięta Styczeń będzie miesiącem, w którym znacząco odczujesz, że Twoja popularność
wzrasta z dnia na dzień. Nie wykluczone częste spotkania na gruncie towarzyskim, w czasie
których nawiąże się wiele ciekawych znajomości. Cześć z nich będzie bardzo dobrze rokować
na przyszłość, gdyż mogą mieć istotny związek ze sprawami sercowymi.

• Rak Już z początkiem miesiąca przygotuj się na otrzymanie pewnej interesującej propozycji
wręcz nie do odrzucenia. Jednak zanim się na nią zgodzisz dokładnie wszystko przemyśl, w
szczególności wtedy, kiedy ów interes będzie związany ze sprawami finansowymi. Jeśli
angażujesz się w jakieś sprawy, to zadbaj, aby wnikać w ich sedno

• Lew W roku 2021 będziesz w lepszym nastroju. Nie zabraknie Ci siły i energii do
miłosnych przygód. Jako, że Twoja osoba będzie owiana lekką tajemnicą, zwróci
na Ciebie uwagę ktoś, kto będzie pragnął bliżej Cię poznać. Okazji do
romantycznych i interesujących spotkań nie zabraknie.
• Panna W roku 2021 nawiążesz wiele nowych, ciekawych znajomości. Będziesz
przebywać w nowych jak dotąd miejscach i weźmiesz udział w nowych
wydarzeniach. W codzienne, nieco monotonne życie wprowadzisz powiew
świeżości, nowości, która sprawi, że rutyna odejdzie na dalszy plan. Jeśli chodzi o
sferę miłosną, to kwiecień będzie bardzo gorący.
• Waga W styczniu do głosu dojdzie uśpiona dotąd intuicja, dlatego możesz być
pewny, że uda Ci się rozwiązać wiele spraw, które od dłuższego już czasu spędzały
Ci sen z powiek. Zaczniesz nadawać na tych samych falach z współpracownikami i
innymi osobami, z którymi na co dzień będziesz dzielić obowiązki i przyjemności.
Dobry humor nie opuści Cię nawet na krok.
• Skorpion Styczeń 2021 przyniesie Ci znaczniej więcej miłych chwil niż poprzedni,
w szczególności w sprawach zawodowych. Będziesz mieć szansę podjąć kilka
trafnych decyzji, które przyniosą wiele profitów. Jednak, aby to się stało, nie
możesz wszystkiego odkładać na później. Masz przed sobą wiele
możliwości, dlatego ambitnie i konsekwentnie realizuj swoje cele.

• Strzelec Wraz z początkiem nowego 2021 roku i z początkiem miesiąca zyskasz
poczucie docenienia, wzrośnie Twoja samoocena. Ale pamiętaj, aby nie obrosnąć
w piórka. Choć może Ci się wydawać, że trzymasz rękę na pulsie, to jednak w
każdej chwili sprawy mogą przybrać zupełnie nieoczekiwany dla Ciebie obrót
i wymkną się spod kontroli.
• Koziorożec W styczniu więcej uwagi powinieneś poświęcić kwestiom związanym z
oryginalnością, reputacji czy pozycji, jaką zajmujesz w społeczeństwie. Zachowaj
swój własny wyjątkowy styl, postaw na indywidualność. Zamiast podążać ślepo za
trendami w modzie wymyśl coś swojego, a zobaczysz, że wtedy zostaniesz
doceniony.
• Wodnik W styczniu i raz z początkiem nowego 2021 roku będziesz mieć dużo
pracy, ale to nie będzie dla Ciebie problemem. Dzięki licznym obowiązkom
służbowym dokończysz pewien projekt, nad którym siedziałeś już od bardzo
dawna. W ten sposób udowodnisz wszystkim, na co tak naprawdę Cię stać i jak
wielki potencjał w Tobie tkwi.
• Ryby Przyszła odpowiednia pora na to, aby przede wszystkim skupić swoją uwagę
na błahostkach i sprawach dotyczących dnia codziennego. Jeśli tylko zabierzesz się
do pracy, to szybko się przekonasz, że tkwią w Tobie nowe możliwości i
umiejętności, o których dotąd nawet nie miałeś pojęcia i do głowy by Ci nie
przyszły! Dlatego nie marnuj cennego dla siebie czasu

Stars of January

Zain Javadd Malik
Born 12 January 1993,
known mononymously as Zayn, is an
English singer and songwriter. Born and
raised in Bradford, Malik auditioned as a
solo contestant for the British music
competition The X Factor in 2010. After
being eliminated as a solo performer,
Malik was brought back into the
competition, along with four other
contestants, to form the boy band One
Direction.

Michelle LaVaughn Robinson Obama
Born in January 17, 1964
is an American attorney and author
who was the First Lady of the United
States from 2009 to 2017. She is
married to the 44th president of the
United States, Barack Obama, and was
the first African-American First Lady.

Brian Hugh Warner
Born January 5 1969,
known professionally as Marilyn Manson,
is an American singer, songwriter, record
producer, actor, painter, writer, and former
music journalist. He is known for his
controversial stage personality and image
as the lead singer of the band of the same
name, which he co-founded with
guitarist Daisy Berkowitz in 1989 and of
which he remains the only constant
member.

Ciekawostki o Sylwestrze
• W Chumbivilcas w Peru sylwestrowa
zabawa zaczyna się już 25 grudnia,
kiedy mężczyźni, kobiety i dzieci łączą
się w grupy, by podczas trwającego
niemal tydzień festiwalu bezkarnie...
naparzać się pięściami.
• Z policyjnych statystyk wynika, że 1
stycznia to dzień, w którym kradnie się
najwięcej samochodów. Chcąc spać
spokojnie, auto zostawcie w garażu, a
w zamian wybierzcie autobus.

