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Anna Dymna LI 

i Krzysztof Orzechowski 
Ona jest zodiakalnym Rakiem, z niewiarygodną intukją. Także, 

nawet na co dzień, trochę czarodziejką. On - spod znaku Panny. 
Krytyczny umysł, który lubi wszystko analizować i oceniać. 

Pani Anna. popularna i bardzo 
lubiana, nie zawsze rozumia
na jest przez otoczenie, dla 

którego tzw. druga natura Ra
ka wydaje się czasem dziwna. 
Podporządkowana jest wyłącz
niewyobraźn:i.. Dzięki niej reali
zuje się w sztuce, może tez za
istnieć w literaturze, poezji 
i muzyce. Nieprzypadkowo ha
sło Raka brzmi: czuj. Są to oso
by wyjątkowo wrażliwe. Na 
..szczęście Krzysztof Orzechow-
ski również jest artystą, dzięki 
temu łatwiej mu to-zrozumieć. 

Anna Dymna jest na co dzień 
ambitną romantyczką, trochę 

czarodziejką. Widać to z każdej 
jej wspaniałej roli. Wyróżnia ją 
też wyjątkowo ciepły stosunek 
do rodziny. Rodzina i dom, któ
ry z czasem przypomina dom 
z bajki, to najważniejsze war
tości dla pani Rak. Pani Rak by
wa zaborcza, ale nawet wtedy 
jest delikatna i osiąga swoje ce
le bez podnoszenia głosu. Ma 
w sobie dużo ciepła i seksu. 
Według astrologów 

Rak kocha w sposób 
oryginalny i w znany 
tylko sobie sposób po
trafi oplatać w sieć 

swoich partnerów, któ
rzy przez dłuższy czas 
nie wiedzą nawet, że są 
złapani w jego pajęczy
nę . By uwieść Raka, 
partner przede wszyst
kim powinien chwalić 
jej rodzinę i dom, gdzie 
się urodziła. 

Pan Panna jest syste
matyczny, oszczędny 
i dowcipny aż do ... zło
śliwości. Ale również 
bardzo inteligentny. 
Krytycyzm Panny naj
częsc1e1 skierowany 
jest ku niemu samemu, 

przede wszystkim analizuje on 
swoje słabości. 

Silna potrzeba własnego ogni
ska domowego i namiętność 
mocno łączą taką parę jak Rak -
Panna. Układ ten to związek nie 
najgorszy. Pani Rak jest bardzo 
kobieca i bardzo się podoba. Pan 
Panna powinien uszanować po
trzeby pani Rak. 

Do połowy roku 2002 Raki 
przechodzą największą od dwu

' JlaStll.la.t przemianę w~ 
W tym czasie Panny-podągać 

; będą podróże . W latach 
2002-2003 pani Anna będzie 
w staniezarobićfortunę. W-rym 
samym czasie pan Krzysztof bę
dzie walczył o lepsze samopo
czucie. W latach 2003-2004 
pan Krzysztof rozpocznie swo
ją zdarzającą się raz na dwana
ście lat przemianę. W latach 
2004-2005 rodzina i równowa
ga uczuć będą główną troską 
Anny Dymnej, zaś wtedy pan 
Krzysztof z kolei walczyć za
cznie o stikcesy finansowe. 


