
Kozorožec
Januárovú energiu vystrieda vo februári 
únava, ktorá sa však neprejaví na vašej 
vytrvalosti. Problémy pre vás nastanú 
v mesiacoch marec, apríl, prejavia sa 
nerozhodnosťou, konfliktami a hádkami. 
Aj preto: Radšej si dva krát 
zahryznite do jazyka, ako 
raz do suseda. 

Čas na zamilovanie je v októbri,  pozitívnu energiu budete prijímať 
do až do novembra, keď vám opäť vaše spory pokoj neprinesú.
Ste veľmi odolní a mnohé zdravotné ohrozenia sa vás akosi 
netýkajú. Slabšími miestami vášho organizmu sú pravdepo-
dobne kosti a kĺby, hlavne kolená. Tieto problémy vás zastihnú 
začiatkom zimy.

Vodnár
Začiatok roka vám prinesie nové ideály 
a radosť do života. Apríl na vás čaká 
s novou láskou, máj a jún s novými 
nápadmi. Tu sa však riaďte heslom: 
Nadšenie je len kúsok od brány k úspechu, 
ale kľúče od nej má trpezlivosť.  
Od začiatku júna do polovice júla dochádza ku kritickému napätiu 
vyvolanému Marsom, počas ktorého musíte byť opatrní, aby ste sa 
nezranili alebo neutrpeli úraz.
Vaše úspechy vystrieda v auguste obdobie neistoty.  Mali by sta sa 
vrátiť k uznávaným hodnotám a pravidlám. Ak tak spravíte, jeseň 
prežijete v dobrej nálade.

Ryby
V tomto roku vás čaká pár skúšok. Saturn 
stojí do konca októbra v kritickom uhle k 
vášmu znameniu Rýb, čo naznačuje, že v 
niektorých oblastiach života sa stretnete 
s prekážkami a mohli by ste sa cítiť 
znechutení.
Prvé dva mesiace budete snívať svoj sen, z ktorého vás prebudí 
mesiac marec. Plným dúškom si budete užívať začiatkom apríla 
a milencom bude priať mesiac jún. V mesiaci júl počúvajte tento 
vnútorný hlas: Najlepšia klobáska je tá, čo leží 
v mrazničke, inak vám hrozia kilá navyše. 
Jeseň venujte skôr meditáciám a duchovnu, ako riešeniu 
vážnych problémov. Vianočný čas si nenechajte pokaziť spormi 
a hádkami.

Baran
Začiatok roka odštartujete ako ozajstný 
baran, plný sily. Láska a šťastie vás bude 
sprevádzať celú zimu. Keď však zima 
ustúpi, príde napätie a prídu aj hádky. 

Na jar pre vás platí: Lepšia je dobre 
vyhriata stolička v krčme, ako strmý chodník 
v Tatrách.
V lete pozor! Budete nervózny a zbrklý. Rodinná dovolenka kon-
com augusta vás upokojí a v pohode prežijete jeseň. V mesiaci 
november nespúštajte nohavice (sukňu) mimo svoj rodinný krb. 
Radšej si pozrite záznam z parlamentu, to vám pripomenie, že 
každá hlúposť raz vyjde najavo. Po Vianociach nepodpisujte 
žiadne papiere, ani len žiacku knižku. 

Býk
Prvé dva mesiace vás nebude riadiť 
rozum, ale láska. Nijako vám to neu-
škodí. Tí, čo si dosiaľ nevrzli, budú mať 
jedinečnú príležitosť. Vaša túžba vyhrávať 
vám môže skomplikovať život, ale pozor: 
Poslednú partiu vyhráva vždy bankár! 
Začiatkom leta do vášho života nečakane vstúpi nová inšpirácia, 
môže byť krásna, milá, ale aj užitočná a prospešná. Na konci leta 
budete maľovať, alebo prestavovať. Prvý jesenný dážď schladí až 
do novembra vaše city. V decembri, aby ste niečo nepokazili, 
radšej seďte doma za pecou, iba tak prežijete kľudné Vianoce.

Blíženci
Zimu prežijete ako v perinke. Len vo 
vašej hlave sa bude hádať nové nápady 
so starým poriadkom, záleží len na vás 
čo zvíťazí. S prvou jarnou včelou vyletíte 
z domu aj vy ale pre pokoj v rodine 
nezabúdajte: Domáci nektár je 
vždy najsladší.
Apríl je bláznivý mesiac, preto sa vyhnite vážnym rozhodnutiam. 
V máji bude vaša fantázia na vrchole a prázdniny budú plné 
lásky, ale len do augusta, kedy sa začne vaše trápenie. Zlú 
situáciu vám pomôžu vyriešiť priatelia. Tak ako ste na jeseň 
lietali, budete tráviť  aj Vianoce. Zdravotne by rok 2009 nemusel 
byť pre vás celkom príjemný, preto menej pôžitkov, viac pohybu 
a viac zdravej stravy.

Rak
Na začiatku roku vás nepochopí nikto, 
preto sa radšej rozprávajte sám so 
sebou. 
Až príchod jari budete vychutnávať 
na spoločenských akciách s priateľmi. 
V máji vás čaká stretnutie s veľmi 
priebojnými ľuďmi, na ktorých si vyskúšajte: Kde múdrejší 
ustúpi, aj pravda zvíťazí! 
V júni  budete doma pracovať a tým získavať plusové body. Leto 
vám vylepší náladu, ale len vtedy, ak sa nebudete vyvyšovať nad 
ostatných. Na jeseň pocítite chuť športovať a vyhrávať.  Koniec 
roka bude na vás klásť vyššie nároky, preto nezabudnite 
oddychovať.

Lev
Zimu využijete na veľké upratovanie vo vašej 
hlave, nové nápady nahradia staré zlozvyky. 
To však bude platiť len do jari. V apríli nepre-
sadzujte toľko svoju vôľu. Radšej sa riaďte 
heslom: Pomaly zájdeš ďalej, ale 
ak to nevyjde, tak krčmár nalej. 
Falošným ideálom môžete podľahnúť v máji, preto sa držte radšej 
pri zemi. Prvú časť leta strávite v kruhu rodiny a aj v láske sa vám 
bude dariť. Jeseň bude konfliktnejšia, snažte sa skôr priateľov 
udržať, ako ich odohnať. Na konci roka budete mať veľa aktivít, 
ale vyberte si len tie, ktoré vám zabezpečia rodinnú pohodu.

Panna
Prvé dva mesiace v roku prežijete v kľude 
a v pohode, ale začiatkom marca vás čakajú 
hádky a škriepky. Vyhýbajte sa rýchlej 
jazda adrenalínovým športom.  Majte na 
pamäti: Lepšie je jesť doma chle-
bík s lekvárom, ako visieť na 
strome s rogalom. 
V apríli sa nadýchnete a v máji  zmetiete všetko z cesty, žiadne 
druhé miesta, len prvé. Leto bude pokračovať v štýle „veľký 
šéf“, ale  koniec augusta vás čakajú aj povinnosti, ktoré na 
jeseň môžu prerásť do nepríjemností. Koncom roka sa nedajte 
zatlačiť do defenzívy.

Váhy
Nepodceňujete január, venujte sa hlavne 
svojím povinnostiam. Len tak sa vyhnete 
sklamaniam a nepríjemným životným 
zmenám. Apríl bude vašim mesiacom lásky. 
Táto pozitívna energia bude pôsobiť do konca 
júna. Bujné predstavy vás zastihnú začiatkom júla, ale inak 
prežijete veselé a pekné leto plné nových zážitkov. Nezabudnite 
však: Každá letná láska musí do Dňa baníkov 
skončiť!
Krátkodobé ochladenie vzťahov vás zastihne v októbri. Po ňom 
prichádza vášnivé obdobie plné lásky a milencov. Preto sa 
koncom roka vyhnite hádkam, ktoré po tomto období prichád-
zajú. So vstupom Saturna do Váh v neskorej v poslednej štvrtine 
roka, by ste mali svojmu zdraviu venovať zvýšenú starostlivosť.

Škorpión
Začiatkom roka si obujete túlavé topánky, 
ale moc na nich podrážky nezoderiete. 
O to viac budete túžiť po nových láskach 
a vášnivých nociach. Vaše zapálené lýtka 
môžu ohroziť váš terajší vzťah, preto sa 
riaďte heslom: 
Už keď vás zasiahne Amor, nech to nerobí 
pred vašou bránou!
Letné mesiace vzbudia u vás túžbu po cestovaní a nových 
zážitkoch. Jeseň prinesie komplikácie, ktoré vyriešite len vašou 
precíznosťou. Vianoce už budú plné radosti a veselosti.
Od začiatku júna do polovice júla a od stredu októbra do konca 
roka má Mars voči Škorpiónovi kritické postavenie. V týchto 
obdobiach by sa u vás mohli vyskytnúť zápaly, alebo náchylnosť k 
infekčným ochoreniam všetkého druhu.

Strelec
Túžba po zmene, slobode voľnosti vás bude 
sprevádzať v prvých mesiacoch roka  a to 
v každej sfére vášho života. Istú duchovnú 
obnovu prežijete na jar. Obzvlášť vhodné 
obdobie na lásku je od začiatku februára do začiatku júna. 
Začiatkom leta Vám milostný románik skomplikuje rodinný 
život. Prehnanou ctižiadosťou nedosiahnete, že ste najlepší, skôr 
naopak. Románik z leta bude pokračovať aj na Vianoce, preto 
pozor pri balení a označovaní darčekov. 
Veľa strelcov musí občas bojovať aj s reumatickými bolesťami. 
Práve vtedy platí: Ak chcete ráno v pohode vstávať, 
večer treba telo do posilovne brávať.

(Z vlastných skúseností a z internetu zostavil V. Horváth)
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