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Vodnár (21. 1. až 19. 2.) 
Prvé a posledné dva mesiace v roku sa na 
vás zosypú problémy rodiny, priateľov i mile-
niek. Po ovoňaňí prvého jarného kvietku sa 
veci vrátia do správnych koľají. Ak ste doteraz 
slobodný/á, leto je vhodné na sobáš. Po celý 
rok si dajte pozor na falošných priateľov. 
V práci sa vám nebude dariť, pokiaľ si 
nepriznáte svoje chyby a nepoučíte sa 
z nich. Prehodnoťte kolegiálne vzťahy. V prvej 
štvrtine roku budete mať šťastie na peniaze, 
čo vám závistlivci neskôr spočítajú. Na jar sa 
vyvarujte stresu, ale aj nevhodnej strave a 
začnite cvičiť! Vyčleňte si čas na psychickú 
pohodu. Tešte sa zo života. Optimistický 
pohľad je výhra pre zdravie.

Ryby (20. 2. až 20. 3.) 
Rok 2010 je pre vás tým šťastnejším, len 
musíte byť rozhodnejší. Vybudujte si rešpekt 
a nečakajte na iných. V lete vás čaká pekný 
milostný románik, ktorý vás postaví pred otáz-
ku  - Kto ostane v mojom srdci? Dobré nápady 
vám umožnia prežiť úspešnú zimu. Zvýšte si 
kvalifikáciu, vyplatí sa to. Na jar a v lete vďaka 
vašej rozhodnosti a umu získate slušný balík 
peňazí, ktoré na jeseň miniete.
Dávajte si pozor na chrípkové ochorenia, 
ktoré by váš dobrý rok mohli zmeniť na straš-
ný! Preto nohy pod perinou, môže byť aj pod 
cudzou a cvičiť každé ráno! Nezabudnite, že 
aj sex je dobrá  rozcvička! 

Baran (21. 3. až 20. 4.) 
V prvej polovici roku si naložte na plecia čo 
najviac, je to pre vás dobré obdobie. Nehrajte 
hazardné hry - nevyhráte! Na jar sa môžu 
nezadaní tešiť z novej lásky, vydaté/ženatí 
až v lete. Čaká vás starostlivosť o chorého 
člena rodiny ale aj výlet do neznámych krajín. 
Šanca na zmenu v práci príde na jar a v lete. 
Objavia sa nové zdroje príjmov nielen u vás, 
ale aj u partnera. Politikom – baranom sa 
bude dariť do septembra. Takže radšej kan-
didujte do Národnej rady ako do mestského 
zastupiteľstva. 
Zdravie nič moc, ale celý rok rovnako. Moc sa 
na ľade nešmýkajte a vyhýbajte sa zabíjač-
kám! Spomeňte si na mrkvu, jablká,  ovsené 
vločky a iné pochúťky. 

Býk (21. 4. až 21. 5.) 
Čaká vás prírastok do rodiny. Tešte sa  a 
neskúmajte kto je otec. Zamerajte sa na rieše-
nie vzťahov a poistite si nehnuteľnosti. Športu 
a turistike sa s priateľmi venujte na začiatku 
leta. Čaká vás jeden úspech za druhým, 
pokiaľ budete zdravý. Preto pracujte však 
iba toľko, koľko zvládnete fyzicky a psychicky. 
Prepínať sily sa nevyplatí. Pozor na zlodejov! 
V polovici roka využite šancu na investíciu. 
Vyberte sa na preventívnu lekársku prehliad-
ku. Dajte si do poriadku zuby, sú základom pre 
vaše zdravie. Domáce zvieratko vám pomôže 
prekonať zdravotné problémy.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.) 
V tomto roku pamätajte hlavne na to, že 
risk nie je vždy zisk a venujte sa nenáhlivo 
bežným každodenným starostiam a rados-
tiam. Romantickou dovolenkou rozdúchate 

takmer vyhasnutú pahrebu dlhoročného 
vzťahu. Príjemných prekvapení a darčekov 
sa dočkáte od priateľov od apríla do augusta. 
Veľa času vám zaberie zdravotná starostlivosť 
o staršieho člena rodiny, ale úspešný výsledok 
bude stáť za to.
Vyššia pracovná výkonnosť zaručí, že sa vám 

všetko podarí. Bravúrne vyriešite všetky pro-
blémy, len dôverujte svojej šikovnosti.
Pre úspešný začiatok je dôležitý imidž, ale 
hlavne do svojho vzhľadu. Speňažte svoje 
fantastické nápady. Vlastníte ich neúrekom.
Vaša typická živá a neposedná povahová črta 
vám počas roka zaistí celkom dobrý zdravotný 
stav. Správna výživa je najlepšia prevencia. 

Rak (22. 6. až 22. 7.) 
Úsmev  a láska to sú vaše tromfy v roku 2010. 
V zamestnaní sa uvoľnite. Úspech za každú 
cenu neuspokojí dušu. 
Peniaze vám utekajú pomedzi prsty.  Oplatí sa 
mať v lete pod kontrolou stav účtu a príliš neu-
trácať. Keď sa najbližším darí a obdaruvávajú 
vás láskou a pozornosťou, cítite sa psychicky 
aj fyzicky v pohode. V opačnom prípade, 
v časoch nepohody a starostí o staršieho 
člena rodiny, dochádza k najrozmanitejších 
fyzickým ochoreniam, ktoré začínajú boles-
ťou žalúdka a hlavy. Viac vitamínov a menej 
kalórii by vám pomohlo odstrániť problémy s 
trávením. Zdravie máte v podstate pevné, len 
skúste aspoň o trochu viac oddychovať. Tento 
rok vás chce vlastne naučiť načúvať svojmu 
telu. Pozor za volantom, hlavne v mesiacoch 
apríl – máj.

Lev (23. 7. až 23. 8.) 
Vnútorný konflikt - všednosť alebo dobro-
družstvo? – vyriešite veľmi rýchlo. Srdcia 
vám zahoria pre nový objekt lásky. Osudová 
a nesmrteľná letná láska, čo hory prenáša, je 
tu. Vy zadaní, vyberte si, ale aj s dôsledkami. 
Náruživosť a neskrotné milovanie zažijú aj 
milujúce sa dvojice v ustálených vzťahoch.  
V práci chyťte svoju„ životnú šancu za rohy“, 
pokiaľ sa núka. Ak ste už dlhší čas premýšľali 
o zmene pracoviska, tak teraz je na to sku-
točne vhodný rok. 
Takže žiadna výhra a stávkovanie! Čím viac 
finančne tento rok nadobudnete, tým buďte 
štedrejší k tým menej šťastným.
Obmedzte v strave živočíšne bielkoviny a 

jedzte viac zeleniny. Nie, ani zákusok a čo-
koláda, nie je zelenina! Počas prázdnin sa 
vyberte na dovolenku do zahraničia k moru. 
Prinesie vytúžený relax a „dobije baterky“. 
V septembri a októbri sa nerozčuľujte. Všetko 
má svoj čas. 

Panna (24. 8. až 23. 9.) 
Ste naladení na zmyselnosť a dozrel čas na 
zamilovanie a sobáš. Slobodní môžu nad-
viazať nové známosti, ale v kúte vás láska 
nenájde. Otvorené rozhovory so životným 
partnerom pomôžu zažehnať aj väčšiu krízu. 
Ak nie, kúpte si štvornohého miláčika, ten 
vás pochopí vždy. Starší rodinní príslušníci 
môžu potrápiť tých ostatných svojim zdra-
votným stavom. Venujte im pozornosť, oporu 
a pochopenie.
Múdrym rozhodnutím sa javí ujasniť a utriediť 
si myšlienky a zvoliť správnu cestu v profe-
sionálnom smerovaní. Staré zamestnanie 
nahradí nové, či po tom túžite alebo nie. 
Vychádzajte s ľuďmi a oni budú vychádzať 
vám v ústrety, čo posilní vašu materiálnu 
stabilitu. V júli výhodne nakúpite.
Máte ideálny rok na reguláciu telesnej hmot-
nosti do želaného výsledku. Rýchle občerst-
venie striedané diétou však k zdraviu nevedie. 
Zbavte sa zlozvykov, stresu a strachu už 
v marci a apríli. 

Váhy (24. 9. až 23. 10.) 
V zime utužujte rodinné šťastie a harmóniu, 
aby ste predišli nepríjemným prekvapeniam 
v marci a júli. Spontánne sa oddajte zvád-
zaniu – slobodní aj zadaní. Žiadne výkyvy v 
zamestnaní vás nemôžu rozhodiť a v nejakom 
značnom rozsahu ani nehrozia. Pracovnú 
idylu nič nenaruší. Rádoví zamestnanci 
- neseďte a nečakajte, kým sa niečo rozbehne 
samé. Rozbehnite sa a príde aj pracovné 
uznanie. Šance na postup v kariére sa zvýšia. 
Viac študujte a menej cestujte. Vylepšenie 
finančnej situácie pocítite v zmene zdroja prí-
jmov. Zvýšené výdavky sú možné začiatkom 
roka a zárobkové možnosti prinesú finančný 
efekt naopak koncom roka. 
Tento rok začnite  pobytom na horách, aby 
ste sa pozitívne naladili hneď od začiatku. 
Ideálnou prevenciou sú rekreačné, kúpeľné 
a skrášľovacie pobyty v mimosezónnom 
období. Pestujte nielen krásu tela, ale aj duše. 

Poézia, joga, meditácia a žiadna choroba si 
na vás neodváži siahnuť.

Škorpión (24. 10. až 22. 11.) 
Vašou šťastnou kartou v tomto roku je láska, 
hravosť, tvorivosť a invencia bez sebaklamu.
Rodinnú pohodu v prvých troch mesiacoch 
vystriedajú bezvýznamné škriepky v apríli, 
máji a začiatkom jesene. Šarm svojej 
jedinečnej osobnosti využite na porazenie 
závistlivcov a nadviazanie nových pracovných 
partnerstiev v zahraničí. Vyplatí sa vám štúdi-
um a zdokonaľovanie sa v cudzích rečiach.
Finančná situácia sa vyvíja v tomto roku dobre 
a ani sa to v blízkej dobe nezmení, ak budete 
rozumní. Vyvarujte sa cestovania do cudziny, 
dovolenka sa dá pekne stráviť aj u nás doma. 
Pozitívna sila, energia, elán, činorodosť, moc 
– to všetko pocítite v prvom polroku. Čo sa 
týka tela, tak zvoľte akúkoľvek kondičnú špor-
tovú aktivitu. Vylepšite svoj výzor v niektorom 
s kaderníckych, kozmetických a regenerač-
ných salónov. 

Strelec (23. 11. až 21. 12.) 
Vcelku sa v tomto roku tešte nepredvídateľným 
situáciám a postavte sa do radu na šťastie.
V prvých mesiacoch zažijete harmóniu 
vo vzťahoch s rodinou, partnerom, deťmi, 
alebo inými blízkymi ľumi. V lete nastupujú 
manželské konflikty. Stereotypným vzťahom 
hrozia milostné aféry. 
Pravdepodobne si pracovné povinnosti 
vyžiadajú viac vášho času než inokedy. 
Prehodnoťte postoj k snom a plánom. 
V prostredí spolupracovníkov dávajte pozor 
na neprajníkov a ľudí, ktorí vás stále len 
využívajú. Stiahnite sa do úzadia a poťahujte 
nitkami zo zákulisia.
Posledné dva mesiace sa tešte prílivu financií 
od známych a priateľov.
Pozor na alkohol, mohol by zhoršiť chronické 
choroby. Pri ktoromkovek športe berte ohľad 
na svoje končatiny a neriskujte. Nech už vás 
stretne čokoľvek, tento rok máte šťastie na 
lekárov – odborníkov.

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.) 
Na jar spolu s prebúdzajúcou sa prírodou, 
sa oživia aj vaše rodinné vzťahy. Na jeseň 
aj tí starší začnú výraznejšie vyjadrovať svoje 
názory. Zrelým párom sa odporúča vo vzťahu 
vnímať viac srdcom ako hlavou. Starí a verní 
priatelia vám okrem pekných spoločných 
zážitkov prinesú šťastie.
Pokiaľ ste koncom minulého roka strácali 
nádej na zlepšenie pracovnej pozície, tak tento 
rok vás vyvedie z omylu. Klapky na oči a plnou 
parou vpred! V novembri už nebudete stíhať. 
Míňanie zásob energie doplňte na dovolenke, 
aby ste stačili tempu pracovného tímu. 
V otázke financií nemáte čo riešiť, všetko 
je tak, ako ste si to predstavovali. Otázkou 
zostáva iba to, ako s finančnými prostriedkami 
naložiť, alebo kde ich uložiť.
Uvonite sa pravidelne v termálnej vode 
s perličkou. V prechodných obdobiach pozor 
na prechladnutie v oblasti močových ciest 
a obličiek. Dodržujte pitný režim - aj v zime. 

Z internetu spracoval V. Horváth
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