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Vodnár (21. 1. až 19. 2.)
Tento rok prežijete ako 
v rozprávke. Samí noví 
priatelia a nové lásky. V júni 
sa bezhlavo zamilujete, 
keď to budete najmenej 
čakať a bude to jeden z vašich priateľov. 
Flirt žiadnemu manželstvu nesvedčí. 
Preto radšej zatĺkajte. V druhom polroku 
sa vyberiete spoznávať svet a začnete sa 
aj vzdelávať. Ste tímový hráč a na tom sta-
vajte aj svoju pracovnú kariéru. V podstate 
ste zdraví a nič vám nehrozí. Aj tak, šetrite 
sa. Správna výživa je najlepšia prevencia. 
Celoročne sa uvoľníte vďaka svojim koníč-
kom a návšteve kultúrnych podujatí.
Motto: Po peknej noci mlčím ako ryba a 
v práci robím aj za toho čo chýba.

Ryby (20. 2. až 20. 3.)
V materiálnej a profesio-
nálnej oblasti sa niet čoho 
obávať, skôr naopak. Noví 
spolupracovníci a priatelia 
vás podržia, kariéra napre-
duje. Aj keď tá naozajstná 
realizácia sa otvára až v budúcom roku. 
Lásky si užijete dosť, a to vo všetkých 
podobách.  Začiatkom roka rozdúchate 
takmer vyhasnutú pahrebu dlhoročného 
vzťahu. Pokiaľ nie romantikou, tak potom 
určite žiarlivosťou. Stanovte si reálne méty 
a určite ich tento rok naplníte. Spoľahnite 
sa na svoje schopnosti a začnite podnikať 
alebo žite na voľnej nohe. V prvom polroku 
sa vám možno podarí uzatvoriť výhodnú 
obchodnú či pracovnú zmluvu, čo je ďalší 
príjem k tomu aktuálnemu. Vynaložené úsi-
lie z predchádzajúceho obdobia minulých 
rokov konečne prináša vytúžené ovocie. 
Motto: Kto šetrí, ma za tri, ryby za štyri.

Baran (21. 3. až 20. 4.) 
Najdôležitejším faktorom 
pre úspech je vaša hrdá, 
sebavedomá osobnosť 
ohurujúca charizmou. 
Môžete konštruktívne 
prejaviť pre vaše znamenie tak typickú 
vlastnosť - tvrdohlavosť a prinesie vám 
to efekt v podobe pocitu šťastia, postupu 
v kariére alebo inej odmeny. Hnev v do-
movoch vystrieda nový vietor. Rodina sa 
transformuje v jeden celok aj vďaka lepšej 
finančnej situácii. Starší členovia trápia 
mladších chorobami a tí mladší starších 
zasa bezhlavými flirtami. Druhá polovica 
roka vhodná na sobáš, nevhodný rok na 
milenecké trojuholníky. Peniaze boli, sú, 
aj budú. To je známe, lenže potešujúca 
správa pre vás je, že budú vaše. 
Motto: Baran som ja tvrdý, šikovný a hrdý.

Býk (21. 4. až 21. 5.) 
Úspechy pokračujú hore 
v čoraz rýchlejšom tempe 
a vy sa im poľahky stačíte 
prispôsobovať, ak ste 
dostatočne skúsení a tré-
novaní finanční hráči.
Celá polovica tej slnečnejšej časti roka 

je vhodnou pôdou na rodinné oslavy 
a stretnutia s príbuznými i priateľmi. V lete 
vám srdcia zahoria pre nový objekt lásky. 
U tých zadaných milostný flirt s množstvom 
komplimentov vystrieda podozrievanie a ži-
arlivosť v manželskom zväzku. V pracovnej 
činnosti sa darí viac mladším ako zrelším 
a skúsenejším. V tomto roku hrá skúsenosť 
proti vám a cení sa flexibilita. Hľadajte 
zamestnanie, v ktorom sa veľmi dlho 
necestuje, alebo nie sú podmienkou slu-
žobné cesty či pobyt v zahraničí. 
Motto: Na starého býka si mladý v tomto 
roku nevyskočí.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)
Nevyčerpateľný zdroj ener-
gie a tiež typický nepokoj 
vášho znamenia vás posú-
vajú k istej zmene. Chyťte 
svoju životnú šancu za 
rohy, pokiaľ sa núka. Ak ste už dlhší čas 
premýšľali o zmene pracoviska, bydliska, 
životného partnera, tak teraz je na to sku-
točne vhodný rok. Možno si poviete, že vás 
už nemôže nič prekvapiť a máte pravdu. 
V rodine precítite šťastie najmä v máji a od 
augusta do novembra. Vo finančnej oblasti 
sa vám rysuje pozitívny obrat v polovici 
roka. Oproti minulému roku vás navštívi 
šťastie. Objavia sa nové zdroje a tým aj 
zvýšený prílev peňažných prostriedkov. 
Vcelku ste nádielku vitality na tento rok 
dostali pomerne slušnú, stačí vám málo 
– neponáhľať sa. Stres nie je práve ideál-
nym priateľom zdravia.
Motto: Jeden ťahá doprava, druhý cvála 
doľava, keď sa však stretnú je to dobrá 
povaha.

Rak (22. 6. až 22. 7.) 
Veci nie sú také ako sa 
javia. Naučte sa tešiť tre-
bárs aj z toho, že každý deň 
je rovnaký ako ten druhý. 
Máte skvelú rodinu, ktorá 
sa borí s každodennou realitou a aj napriek 
tomu sa dokážete stretnúť a spoločne sa 
radovať najmä v lete a na jeseň. Podaktorí 
príbuzní vám dajú riadne zabrať, ale všetko 
dobre dopadne. Pravdepodobne si pracov-
né povinnosti vyžiadajú viac vášho času 
než inokedy. Pre vedúcich pracovníkov 
je náročným a zodpovedným január a 
apríl. Nie je totiž jednoduché rozhodnúť, 
koho prepustiť. Darí sa tento rok oblasti 
obchodu a v umeleckej sfére. Dokonale 
vysoké zárobky podľa skrytých predstáv 
neočakávajte, no oproti predchádzajúcemu 
roku sa máte na čo tešiť. Váš majetok je 
ukrytý v nezameniteľných nápadoch. Ak ste 
doteraz váhali, či sa pokúsiť znova získať 
svoju stratenú postavu, dávno zabudnutú 
hmotnosť, teraz nie je čo váhať.
Motto: Dobrú myšlienku vietor nerozfúka 
tak ako eurá.

Lev (23. 7. až 23. 8.) 
Informačné technológie 
tento rok zohrajú výraznú 
úlohu vo vašom živote. 
Môžete sa stať aj šéfmi 

galaxie, ak chcete. Pohoda domácej rodin-
nej atmosféry teraz nie je tak podstatná 
ako sebarealizácia. Vezmite na seba viac 
zodpovednosti a presne definujte pracov-
né vzťahy. Samostatná tvorivá práca sa 
stane vašou zlatou baňou. Peniaze sa k 
vám budú sypať, len sa postarajte, aby 
sa rovnako rýchlo neodsypali nepremys-
lenými nákupmi. Pre tento rok dostávate 
vitality dosť. Hovorí sa, že kto je zdravý, 
má už polovicu úspechu. A to je aj váš 
prípad. Pri plánovaní tohtoročnej dovolenky 
uprednostnite poznávacie zájazdy pred 
vylihovaním na pláži.
Motto: Dobré vzťahy v rodinnom kruhu, 
úspech v podnikaní každého druhu. 

Panna (24. 8. až 23. 9.) 
Stačí maličkosť, zhoda 
náhod, blesková myšlienka 
a máte to! Rozmýšľajte. 
Možno neviete, čo vymys-
líte, ale určite to nájdete 
a prinesie vám to v tomto roku minimálne 
nadšenie zo života, ak nie priamo mate-
riálny efekt. Predpoklady k úspechu sú 
lepšie v druhej polovici roka. Osamelé 
srdcia zahoria láskou. Pre prchavé flirty 
však tento rok nieto priestoru, a už vôbec 
nie na pracovisku. Vo zvolenej profesii sa 
presadíte, o stabilné príjmy sa sami priči-
níte, vďaka intelektu zarobíte. Koncom leta 
a začiatkom jesene, teda v období okolo 
vašich narodenín, sa posypú eurá jedna 
radosť. Pokúste sa v prvej polovici roka 
zbaviť všetkých nezdravých zlozvykov. 
Cigarety a príliš veľa sladkostí sú presne 
to, čo nepotrebujete.
Motto: Pomaly nielen zájdeš  ďalej, ale aj 
viac získaš.

Váhy (24. 9. až 23. 10.) 
Pokiaľ máte dojem, že 
vás osud skúša, buďte 
nad vecou. Nad desivými 
starosťami všedného kaž-
dodenného dňa zvíťazíte 
iba vtedy, ak sa vzopriete vyššej moci a 
vezmete osud do vlastných rúk. Citová 
oblasť je naplnená veľkými vášňami mini-
málne do mája. Systematickým prístupom 
predídete konfliktom a pocítite spokojnosť 
zo všetkých strán. S priateľmi usporiadajte 
spoločné výlety za poznaním pred letnými 
prázdninami, alebo sa vyberte na zimnú 
lyžovačku. Budujte okrem reálnych aj tie 
virtuálne priateľstvá. Zmeňte optiku! To, že 
sa všade okolo prepúšťa, nič neznamená 
a zdravie máte skvelé. Najneskôr v sep-
tembri pocítite nárast bankového konta. 
Ak nie vášho, určite partnerovho, alebo vás 
finančnými darmi prekvapia blízki príbuzní. 
Zdravie máte vynikajúce, už len popraco-
vať na tom ako sa zbaviť zlozvykov a z nich 
vyplývajúcich neduhov.
Motto: Keď sa budete spoliehať na seba, 
budete mať na zábavu i na chleba. 

Škorpión (24. 10. až 22. 11.) 
Rozhodne sa zamerajte na život v prítom-
nosti, kráčajte vo dvojici a berte všetky 
prichádzajúce udalosti s nadhľadom. Lásku 

zažijete všade, kde zavíta-
te. Hádky striedajú sladké 
udobrenia. V menších rodi-
nách sa na svet pýta malý 
človiečik, ktorý ju rozšíri. 
Čaká vás jeden úspech za 

druhým. Talent je nepodstatný, keď si na 
vás zasadla šťastena. Pracovať môžete 
takmer všade. Príjem financií, okrem klasic-
kého zamestnania, budete mať z činnosti 
popri zamestnaní. V druhej polovici roka 
hrozí viac výdavkov ako príjmov, preto si 
vyčleňte už na začiatku roka určitú finanč-
nú rezervu, prípadne si nechajte poradiť 
finančnými poradcami alebo bankami ako 
ich investovať a výhodne zúročiť. Tento rok 
praje diétam. Chudnite v mesačných fázach 
ubúdajúcej Luny.
Motto: Šťastie, úspech a malé dieťa  pred 
Vianocami zdravá diéta.

Strelec (23. 11. až 21. 12.) 
Pozitívna sila, energia, elán, činorodosť, 
moc je na vašej strane. 
Využite to! Čaká vás rok 
malých peňazí. Nie výhra, 
ani milióny, ale pravidelný 
prísun financií. V rodine 
je rušno. S niekým sa 
začiatkom roku pohádate, niekto ďalší sa 
na jar vzdiali odcestovaním, iný rodinný 
príslušník sa v lete osamostatní alebo sa 
vy sami odsťahujete a koncom roku zasa 
ktosi ochorie. Viac sa darí tvorivým čin-
nostiam ako tým rutinným aj v štúdiu a viac 
obyčajným zamestnancom ako vedúcim 
pracovníkom. Je možné preradenie v práci. 
Stresové situácie v priebehu roka rozbúšia 
vaše srdce viac, ako by ste chceli. Nič preto 
nenechávajte na náhodu. 
Motto: Nech už sa v novom roku pokazí 
čokoľvek, vedzte, že máte viac šťastia ako 
ktokoľvek.

Kozorožec (22. 12. až 20. 1.) 
Jedným zo znakov vašej 
jedinečnej osobnosti je 
odvaha a schopnosť pome-
novať veci pravým menom 
a podať to ľuďom zaba-
lené v nádhernom obale. 
Zahoríte možno vášňou. Láska predsa kvit-
ne v každom veku na jar a  koncom roka. 
K svadobnému oltáru sa však neponáhľaj-
te. S lepšou pracovnou pozíciou sa spája 
hektická atmosféra, stres, zodpovednosť a 
letné konflikty so spolupracovníkmi a nadri-
adenými. S preradením na horšie pracovné 
miesto v rámci reorganizácie firmy, nemusí-
te nič extra riešiť, iba nižší príjem. Terapia 
krikom. To by bolo niečo pre vás! Pretože 
čokoľvek prežívate, prejaví sa to okamžite 
na tele bolesťou, ochorením, úrazom alebo 
dokonca operáciou. Naplánujte si jarnú 
dovolenku v niektorom z wellnesscentier 
a letnú alebo jesennú v zahraničí pri mori 
v osvedčenom rekreačnom stredisku. 
Podstatné je, aby ste dobre vyzerali a tak 
sa aj cítili.
Motto: Úprimnosť a odvaha to je vaša 
povaha.
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