Valéria Bartonová

Duše zvierat a hviezdy
( Domáci maznáčikovia očami astrológa )
Úvod
Na jednom z najprestížnejších newyorských obchodov so zvietatami je už od roku
1947 zavesený obrovský pútač s pestrofarebným nápisom: "Jediná láska, ktorú
môžete získať za peniaze! Predávame šteniatka!"
Lenže láska sa kúpiť nedá, ani tá šteňacia. Za peniaze si môžete z obchodu so
zvieratami odniesť domov len záväzok na celý život, veľkú zodpovednosť a nádej
na priateľstvo a lásku tvora, ktorý je plne závislý na vašej dobrej vôli a
rozmaroch. Okrem "nemých tvárí" a najrôznejších chovateľských pomôcok a potrieb
dostať v špecializovaných amerických obchodoch so zvieratami aj malé knižky i
obsiahle publikácie, ktoré sa zaoberajú nielen fyzickým zdravím a anatómiou
priateľov človeka, ale aj ich dušou. Nechýbajú medzi nimi ani horoskopy domácich
maznáčikov. Brožované vydania či darčekové publikácie viazané v koži vyvolávajú
u niektorých zákazníkov úsmev, pre iných sú vyhľadávaným zdrojom poučenia o
charaktere a vlastnostiach ich miláčika. Astrológii zvierat sa venujú renomovaní
odborníci, ktorým nerobí problém zostaviť osobný horoskop papagájovi, korytnačke
alebo opičke. Nie je tajomstvom, že väčšina úspešných dostihových koní nemá dnes
len vynikajúcich trénerov, ale aj osobného astrológa. Pohyby hviezdnych telies
pôsobia nielen na pyšných a samoľúbych dvojnožcov, ale ovplyvňujú aj obyvateľov
ríše zvierat a ich vzájomné vzťahy s pánmi tvorstva.
Na utváranie pút medzi ľuďmi a zvieratami panuje veľké množstvo názorov. Prečo
si niektorí z nás nevedia predstaviť život bez priateľstva nemej tváre a iní vo
zvieratách vidia len zdroj obživy a bohatstva? Prečo je niekto ochotný nasadiť
život a z horiaceho domu vyniesť bezbranné mačiatko a iný skončí na lavici
obžalovaných za týranie a brutálne usmrtenie psa?
Ľudia zrodení v niektorých znameniach majú k živej prírode bližšie, pre iných
zostáva vzdialeným a nepríťažlivým teritóriom. Rovnako ako medzi ľuďmi
narodenými v určitých znameniach pretrváva chlad a niekedy až nepriateľstvo,
nemusia sa k sebe povahovo hodiť ani chovateľ a jeho zverenec. Keď však medzi
znameniami panuje harmónia, môže sa medzi človekom a zvieraťom vytvoriť hlboký a
priateľský vzťah, založený na obojstrannom porozumení, láske a priateľstve.
Stačí si len spomenúť na milých zvieracích hrdinov Jacka Londona, Ernesta
Thompsona Setona a Jamesa Herriota a ich ľudských spoločníkov. Skoro každý z ich
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nesmrteľných príbehov vychádza zo skutočnej udalosti. Podľa zásady klasickej
astrológie "astra inclinant, non necesitant" (hviezdy sa prikláňajú, ale
nenútia) sa môžu zísť dve celkom odlišné osobnosti a nájsť k sebe cestu. Vždy
totiž záleží hlavne na ich vlastnom chcení. Táto drobná publikácia chce nadšeným
milovníkom zvierat (ale aj tým ešte nerozhodnutým) priblížiť ďaľšiu, u nás
zatiaľ neznámu rovinu chápania a poznávania duše našich menších kamarátov.
Ponúka charakteristiku povahových rysov samcov i samičiek, všeobecne použiteľnú
na všetkých obyvateľov ríše zvierat. Pretože u nás ešte stále prevažujú
chovatelia drobnejších zvieratiek nad tými, ktorí vlastnia dostihové kone,
poníky, slony či ťavy,

rýchlo zabúdajú na krivdy. Nie sú mstivé ani zlomyselné, svojmu človeku sú
ochotné odpúšťať stále znova a znova. Za lásku a dobré zaobchádzanie sa odmenia
oddanosťou a vernosťou. Sú pozornými pozorovateľmi a skoro zistia, čo je pre vás
príjemné a na čo reagujete záporne. Bez výhrad prevezmú vaše názory, sympatie a
antipatie, ale na rozdiel do ľudskej pretvárky sú otvorené a nezakrývajú svoje
city. V ich prítomnosti voľte slová opatrne a brzd

Obľúbená farba
Rovnako ako ľudia, aj domáci miláčikovia narodení v znamení Barana
uprednostňujú pestré a žiarivé farby. Na oblek pre pudlíka, obojok pre vlčiaka
alebo prikrývku na klietku pre kanárika je najvhodnejšia červená farba. Červeno
ladené doplnky a hračky ocenia všetci vaši "nemí kamaráti" narodení v tomto
znamení.
On
Samčeky sú obdarené ohromnou chuťou do života, nezdolným elánom a bojovnosťou.
Sú to tvrdohlavci neústupne trvajúci na svojom práve riadiť sa vlastným úsudkom
a názormi. Hlavne jazvečíky, oslíky, mulice a huculy patria k tým
najtvrdohlavejším tvorom pod slnkom. Barany sú veľmi samostatné a získať ich
dušu a srdce nie je jednoduché. Nerady sa nechávajú ochočiť, pretože samy sa
cítia dobyvateľmi. Keď zaznie príkaz: "Tak urobíš to, alebo nie?", určite si
vyberú tú druhú možnosť. Ich výchova a výcvik vyžaduje od prvého okamihu veľkú
trpezlivosť a dôsledné trvanie na splnení vš

sklamanie z vašej zrady a začnú hľadať vhodnejšieho pána. Sú inteligentné a
dobrosrdečné. Barany sa nikdy nebudú len trpne podrobovať vašej vôli. Najprv sa
musia presvedčiť, že to s nimi myslíte dobre. Ak máte pocit, že sa svojmu
psíkovi nemáte čas venovať alebo nie ste dostatočne trpezliví a dôslední,
obstarajte si zvieratko narodené v inom znamení. Barany sa buď naučia poslúchať,
alebo naučia poslúchať vás. A to by sa vám, ako pánom tvorstva, asi príliš
nepáčilo.
Kocúry
Majú charakterové vlastnosti diabolských zvodcov. Mars im dal do vienka dušu
bojovníka, ktorý nachádza záľubu v už zadaných mačkách. Kocúra narodeného v
znamení Barana nič tak mocne nevzruší, ako možnosť ukázať pazúry v súboji o
mačaciu dámu. Vôbec mu nebude vadiť, že je o čosi staršia, alebo že jej kožuch
už nepatrí k najjemnejším. Oveľa dôležitejšie je galantné dvorenie a potom boj
na život a na smrť. Ako kedysi tvrdil slávny Porthos z Dumasových Troch
mušketierov: "Nuž, bojujem, lebo bojujem!". Kocúry v znamení Barana tiež bojujú
pre samotnú radosť z boja a láska je pre nich len čerešničkou na torte. Sú to
parádnici a úzkostlivo dbajú na svoj vzhľad. Kožuch si čistia aspoň trikrát
denne a nič ich tak nepobúri, ako prach alebo fľaky blata hyzdiace ich elegantný
vzhľad. O peleštek sa už tak veľmi nestarajú a jeho údržbu prenechávajú na
starosť chovateľovi. Z bojovnosti a súťaživosti vyplýva aj ich menšia sociálna
prispôsobivosť. Kocúry narodené v znamení Barana neznesú konkurenciu. Keď si ich
zadovážite, budete sa musieť zmieriť s tým, že iné zviera váš prah neprekročí.
Pokiaľ sa aj napriek tomuto varovaniu rozhodnete zadovážiť si ešte jedného
kamaráta, vystavujete jeho život vážnemu nebezpečenstvu. Baran je schopný
cielene a premyslene útočiť aj na silnejšieho protivníka. Rivalita skončí až
úplným zničením votrelca alebo kocúrovou smrťou. Rovnako ako kocúr Tom z
kresleného seriálu, je aj kocúr-Baran nepoučiteľný.
Operence
Asi ich nikdy nenaučíte poriadku, ale možno vám to vynahradí ich vrodený šarm
a spevácke kvality. Repertoár síce nie je príliš rozsiahly, zato váš sluch
poteší vysoká technická úroveň prednesu. Papagáje narodené v znamení Barana sú
trochu ťažkopádnejšie a chvíľu im trvá, kým sa naučia zreteľne vyslovovať. Čo sa
však raz naučia, to už nezabudnú a pamäť majú naozaj sloniu. Sú to známi
maškrtníci, a pretože sú všímavé, ľahko a rýchlo odkukajú, ako otvárate klietku
a skrinku, kde sú schované maškrty. Svoju neskrotnú energiu operené Barany
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vybíjajú v nekonečných súbojoch s vlastným obrazom v zrkadle či na hladine vody
v miske. Keď im túto radosť odopriete, pokúsia sa zaútočiť na kvety, záclony,
luster, a možno ich raz zláka aj vaše ucho. Majú rady telesný kontakt a s
rozkošou sa nechajú nosiť na pleci alebo sa vám zahniezdia vo vlasoch.
Sú to nespavce a aj keď klietku opatríte prikrývkou, budete ešte hodnú chvíľu
počuť ich pípanie, vzdychy a prešľapovanie. Milujú nežné pohlavie a vždy
uprednostňujú paničku pred pánom. Srdce majú na dlani a rady sa s vami podelia o
radosť zo života. Potešíte ich svojím záujmom, ktorý si cenia viac než nové
hračky zavesené v klietke. Rady cestujú a v lete sa výborne cítia uprostred
prírody. Bezpečnú klietku však dobrovoľne neopustia. Dávajú totiž prednosť
istote pred slobodou.
Hlodavce
Energia Barana je bezhraničná a mieri nezadržateľne do priestoru. To sa plne
prejaví na povahe všetečných a všadeprítomných hlodavcov narodených v tomto
znamení. Samčeky sú rodení objavitelia a žiadna prekážka ich nedokáže zastaviť.
Aby sa u vás cítili spokojné a zabývali sa, nechajte ich v kľude preskúmať
všetky miestnosti. Svoj domov musia poznať do najmenších detailov. Nič im
neurobí takú radosť ako dostatok pohybu a slobodný výber miesta, kde si po obede
zdriemnu.
Láska
Barany milujú s plným nasadením. Sú vášnivé a verné. To im ale vôbec nebráni,
aby delili svoju lásku medzi hneď niekoľko partneriek. Sú to záletníci, ktorí
potrebujú pevné rodinné zázemie. Že si to protirečí? Ale vôbec nie. Stačí sa len
pozorne porozhliadnuť okolo seba, koľko dvojnohých prelietavcov vracajúcich sa
každý večer k rodine od chápavej priateľky žije v našom svete. A milé králiky,
morčatá, kocúry a psy sa od svojich ľudských náprotivkov príliš nelíšia. Snažte
sa preto zabrániť ich samostatným milostným potulkám po blízkom i vzdialenom
okolí a doprajte im pod odborným chovateľským dohľadom bohatý milostný život.
Vyberajte im ale partnerky, ktoré nie sú žiarlivé!
Ona
Baranie dámy sa svojimi povahovými vlastnosťami od mužských Baranov veľmi
nelíšia. Neskúsenému chovateľovi môžu pripraviť nejednu horúcu chvíľku. Vyžadujú
neustálu pozornosť a kladú vysoké nároky na váš voľný čas. Nie, že by sa samy
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nedokázali zabaviť alebo si poradiť so životnými ťažkosťami. Na predstaviteľa
rodu homo sapiens sa dívajú ako na menejcenné stvorenie, ktoré je zdrojom stálej
zábavy. Pokiaľ im je sympatický a pripadá im užitočný, sú ochotné s ním zdieľať
spoločnú domácnosť a občas aj poslúchnu, aby mu dodali zdanie dôležitosti vo
vlastných očiach, hlavne keď za svoj ústupok budú odmenené nejakou dobrotou.
Vášnivo rady sa hrajú a je im jedno, či je ich hračka neživý predmet alebo živá
bytosť. Za všetkých okolností budú tvrdo bojovať o vedúce postavenie vo svorke a
rodina osudom im prideleného pána je priam ideálnym ihriskom pre mocenskú hru
rozohranú na najvyššej úrovni. Nikdy sa nezmieria s prehrou a vždy sa znova a
znova pokúsia stať sa pánom a vládcom vašej rodiny. Pretože dokážu byť milé a sú
učenlivé, keď je to v ich záujme, vedia zalichotiť v správnu chvíľu na správnom
mieste tomu správnemu človeku. Nie je výnimkou, že nad vychytralým dvojnožcom
zvíťazia a omotajú si ho okolo prsta (pazúra, kopýtka, ...). Majú rady
spoločnosť. Vašich priateľov očaria a dokážu si získať srdce aj toho najväčšieho
hundroša. Rešpekt a obdiv považujú za samozrejmý hold svojim prednostiam a
návšteva, ktorá to nepochopí, k vám asi prišla naposledy. Rady sa vozia v autách
a čím razantnejšie budete tlačiť pedál plynu k podlahe, tým budú spokojnejšie.
Vo vyššom veku sa stávajú nedotklivé a hlavne sa môžu vyostriť ich vzťahy s
ostatnými "dámami". Veru, žiadna Baranka neznesie konkurenciu.
Fenky
Psie slečny sú tak trochu feministky. Rady o všetkom rozhodujú samy. Nemyslite
si, že sa uspokoja s partnerom, ktorého im vyberiete. To by bolo pod ich
dôstojnosť. Podľahnú len tomu, koho si samy obľúbia. A že nespĺňa vaše
chovateľské požiadavky? Koho to, prosím vás, zaujíma! Vy s ním predsa spoločnú
búdu zdieľať nebudete. Baranky sú starostlivé a nežné matky, celkom oddané
svojim mláďatám. Keď im nedoprajete materstvo, budú sa až do konca života cítiť
o niečo ochudobnené. Svoju lásku prenesú na cudzie mláďatá alebo aj na obľúbenú
hračku. Starať sa o niekoho je ich prirodzenosť. Neuspokojená Baranka je
náladová a má sklony k hystérii. U služobných a pracovných plemien to môže
negatívne ovplyvniť ich výkonnosť a pripraviť majiteľovi nejedno zbytočné
sklamanie. Pritom sú Baranky vynikajúci pracanti, v kadečom zatieňujú svojich
pánskych kolegov. Spokojná Baranka je vyrovnaná, pokojná, cieľavedomá, odvážna,
ostražitá a má jednoducho všetkých päť potrebných chovateľských "P". Fenky
narodené v znamení Barana sa často dožívajú prekvapivo vysokého veku bez toho,
aby im pritom s pribúdajúcimi rokmi vadilo z času na čas chorľavieť. Návštevy u
zverolekára chápu ako spoločenskú udalosť a k mladým, pekným veterinárom chodia
vyslovene rady. Baranky vždy lepšie vychádzajú s mužmi než so ženami, v ktorých
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vidia nemilé konkurentky. Paničku sú ochotné tolerovať a ako slabšieho partnera
brániť, dokážu ju mať rady, ale nikdy ju nemilujú. Získať ich srdce nie je
ľahké. Skutočnú oddanosť a lásku môžu darovať len raz za život jedinému človeku,
ktorého si vyberú samy.
Mačky
Mačky narodené v tomto mocnom a zmyselnom znamení sú veľké záletníčky.
Materské povinnosti prijímajú ako nutné zlo, ale ako s každou nepríjemnosťou, sa
s nimi dokážu hravo vysporiadať. O mačiatka sa starajú kým je to nutné a
poskytnú im všetko potrebné na prežitie. Výchova je síce trochu sparťanská, ale
zdravá. Deti Baraniek sú pripravené postarať sa samy o seba a vysporiadať sa so
cťou s každou situáciou. Baranky sa málokedy uspokoja s rolou trpnej ľudskej
hračky a tvrdohlavo trvajú na zachovaní vlastnej identity. Než by sa mali vzdať
slobody, radšej oželejú teplý pelech a každodennú misku teplého mlieka. Sú dobré
lovkyne a vonku pred nimi nie je v bezpečí žiadna myš ani vták. Lovecký pud ich
neopustí ani v mestskom prostredí a môže zapríčiniť pády z vyšších poschodí
obytných domov. A hoci majú Baranky nie deväť, ale osemnásť mačacích životov,
dávajte na ne pozor a snažte sa im prirodzené prostredie vynahradiť umelou
preliezačkou a živú myš mechanickou hračkou. Ako všetky Baranky, aj mačky sú
náladové a občas nevyspytateľné. Chovateľ sa s ich náladovosťou jednoducho musí
zmieriť a krízové dni ticho pretrpieť. Niekedy stačí pohroziť útulkom pre
opustené zvieratá unavených pánov alebo predplatným v mačacom hoteli - a mier je
dosiahnutý. Mačacie baranie dámy majú svojich majiteľov rady a svojím svojráznym
spôsobom sú im aj oddané. Ich najväčšou láskou však až do posledných chvíľ
mačacieho života zostane ich vlastná driečna postavička a nežná dušička.
Operence
Operené Baranky sú ochotné akceptovať len poddajného partnera. Snívajú o tom,
že o nich prejaví záujem hneď niekoľko nápadníkov a ony sa budú môcť blahoskonne
prizerať súbojom zobákov a pazúrov. Keď sa im niektorý zo zápasiach sokov zapáči
(nemusí to byť práve ten najsilnejší), neváhajú mu pribehnúť na pomoc a spoločne
s ním zahnať prebytočné samčeky.

Hlodavce
Baranky sú introvertné. Majú rady súkromie a o svoj peleštek sa nepodelia ani
s najlepším priateľom. Občas upadajú do depresií alebo sa oddávajú snívaniu.
Vtedy ich nechajte osamote. Až zatúžia po vašej spoločnosti, vyhľadajú si vás
samy. Sú hravé, prítulné a rady sa maznajú. Teplo ľudských rúk ich priťahuje.
Nie sú maškrtné ani prieberčivé, ale za každú maškrtu sa odvďačia láskyplným
pohľadom svojich krásnych lesklých očiek. Z hračiek si najviac cenia kúsok
pokrčeného papiera. Vystačí im ako vítaný zdroj zábavy na celý deň. Sú odvážne a
svoj domov a potomstvo bránia ako malé levice.
Láska
Na milostný život Baraniek je treba dohliadať. Ich energia, živelnosť, sila a
náruživosť by mohla privodiť zodpovednému chovateľovi nejednu životnú
komplikáciu. Ich donchuanskú povahu nie je ľahké skrotiť, a tak ich, hlavne v
krízovom období, majte stále pod dohľadom. Citovo neuspokojená Baranka je
protivný, náladový a nevypočítateľný tvor. Nechať ju prežívať bez partnera preto
nie je to najlepšie riešenie. S trochou taktu, vynachádzavosti a fantázie im
určite zaistíte partnera, ktorý by uspokojil vaše nároky a ich predstavy.
Čo by ste mali vedieť, keď máte doma Barana:
1. Narodení v znamení Barana sú náchylní k vírusovým a infekčným ochoreniam.
Mezabudnite ich dať včas zaočkovať.
2. Autoritu u nich nezískate silou, ale trpezlivým a dôsledným prístupom.
3. Nikdy nezabúdajte, že nudiaci sa Baran je najväčší nepriateľ vášho
uprataného bytu.
4. Maznáčik narodený v znamení Barana nie je bezduchý tvor, ani hračka.
Chovajte sa k nemu ako k rovnocennému partnerovi, ináč ho stratíte.
Partnerské znamenia
Narodení v znamení Barana si najlepšie rozumejú s tými, ktorí majú v znaku
Leva alebo Strelca. Všetky tieto znamenia patria do skupiny tzv. ohnivých
znamení. Oheň je nespútaný živel, ktorý sa stáva nebezpečným vplyvom vetra. Zem
ho udusí a vodou sa zájde. Nečudo, že sálajáci žiar z plameňov priťahuje len
ďaľšie plamene.
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Býk (21.4. - 20.5.)
Vládca znamenia
Znameniu divého a neskrotného Býka vládne krásna a zmyselná planéta Venuša. Je
to ženská planéta a rovnako ako ženy je nevyspytateľná, plná protichodných
pocitov a túžob. V astrológii planéta Venuša symbolizuje plodnosť a počatie.
Svojim narodeným dáva do pelechu pod vankúš veľkú potrebu lásky, túžbu po silnom
rodinnom zázemí a riadnu dávku zmyselnosti. Domáci miláčikovia narodení pod jej
ochranou milujú svoju svorku so slepou oddanosťou. Ak stratia svojho pána, zrúti
sa im svet a len ťažko si v ňom nájdu nové miesto po boku iného chovateľa. Sú
veľmi citliví a zradu vycítia z chovania a odpočujú zo slov. Nezodpovední
chovatelia by si mali zadovážiť miláčika v inom, menej citlivom znamení!
Tvory narodené pod vplyvom Venuše sú krásne na tele i duchu. Sú silné,
vytrvalé a odvážne, ale chýba im barania zanovitosť a tvrdohlavosť. Myslia a
konajú harmonicky. City prejavujú búrlivo a so všetkou odovzdanosťou podriaďujú
svoje životy tým, ktorých milujú. Vážia si

ryby než tých, narodených v znamení Býka. Zúrivosť im dáva silu, chladný úsudok
prevahu. A niet lepšieho priateľa a kamaráta, než domáceho maznáčika narodeného
v tomto znamení. Venujte im veľa času, vymýšľajte pre nich činnosť vyžadujúcu
dobrú fyzickú kondíciu, obratnosť a húževnatosť. Vrátia vám stonásobne všetku
starostlivosť a lásku. Teší ich, keď sú s vami, ale nikdy sa neznížia k tomu,
aby žobrali o vašu pozornosť. Potrebujú žiť v rodine, milujú deti, neznášajú
nečakané zvraty a rozchod svojich pánov nesú veľmi ťažko. Rozpad rodinnej svorky
by nemuseli prežiť. Keď sa im budete každý deň venovať v ich vyhradenom čase,
ochotne strávia zvyšok dňa osamote v pelechu. Len sa z času na čas presvedčia,
že je všetko na svojom mieste a vám nič nehrozí.
Ochorenia
Astrologické znamenie Býka ovláda krk a lymfatický systém. Narodeným v tomto
znamení to prináša problémy s hornými cestami dýchacími. Na jeseň a na jar ich
obťažuje nádcha, v zime zápal hlasiviek a mandlí. Aj za teplého počasia ich po
nečakanej búrke môže načas vyradiť katar priedušiek. Hlavne u spevavého vtáctva
by sa mali chovatelia postarať, aby ich miláčik netrpel v prievane a neohrozil
tak svoj hlasový fond. Býky sú od prírody veľmi maškrtné a často sa prepchávajú.
Je len na ich chovateľovi, či si ich miláčik zachová svalovú hmotu, alebo sa
počas piatich rokov pomaly zmení na guľu sadla (u francúzskych buldočkov je toto
varovanie zvlášť aktuálne). Správnou životosprávou predídete aj radu žaludočných
ťažkostí, ktoré by ináč vášmu miláčikovi znepríjemnili posledné roky života.
Obľúbená farba
Planéta Venuša dáva Býkom, okrem ostatných kladných vlastností, aj dobrý vkus.
Milujú modrú, svetlozelenú a bielu farbu. Neznášajú červenú, nech už má
akýkoľvek odtieň. Ostré a pestré farebné tóny u nich vyvolávajú pocit ohrozenia
a stres. Pri výbere farebných doplnkov vášho bytu a ich pelecha držte fantáziu
na uzde. V konzervativizme anglických lordov je nielen krása, ale aj múdrosť.
On
Samčeky narodené v znamení Býka sú vyrovnané a vytrvalé. Sú síce trochu
pomalšie a chvíľu trvá, kým ich prinútite k činnosti, ale srdce majú na pravom
mieste. Stoja nohami pevne na zemi a svet si dotvárajú k svojej potrebe. Nie sú
to nepraktickí rojkovia závislí na ľubovôli človeka. Sú samostatné, a keď treba,
dokážu sa nielen rýchlo rozhodnúť, ale aj konať. Riadia sa zásadou, že čo je
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užitočné, je aj dobré. Ak zistia, že poslušnosť je pre nich výhodná a prináša
materiálne požitky, budú vás poslúchať na slovo. Nie je to romantické, ale
praktické - Býk je veľmi praktického založenia. Miluje všetko, čo mu je
príjemné. Vari žiadne iné znamenie nie je také typicky mužské ako Býk. Samček
prekypuje mužskými vlastnosťami. V jeho žilách prúdi krv odvážneho bojovníka,
pudovosť ho núti postarať sa za všetkých okolností o prežitie a zachovanie
svorky, sila a energia ho predurčujú k víťazstvu. Má však aj negatívne mužské
vlastnosti, ako ješitnosť, maškrtnosť, pudovosť a neochotu zriecť sa v
civil (#) Tj/F1 10.8kovanej
čnosti brutálneho
spolo
nás

ubližujete, vedia sa ozvať. Honosia sa väčšinou peknou postavou a sú z nich
výborné chovné psy plniace si svoje povinnosti k partnerkám s radosťou a vrelou
náklonnosťou. Nikdy ich nebudete musieť prehovárať, aby obhájili svoju mužnosť a
vitalita im vydrží do vysokého veku. Dozrite, aby ich partnerky navštevovali na
domácej pôde. Ak ich začnete vodiť za nimi, na jar, keď pučí príroda a city sú
búrlivejšie než aprílové vody, by vám mohli začať utekať. Je býčou
prirodzenosťou nenechať žiadnu krásnu psiu labu na pokoji!
Kocúry
Nie sú typickými predstaviteľmi svojej rasy. Rady žijú v pokojnom prostredí.

Neznášajú nečakané zvraty a rozchody. Na rozdiel do svojich súkmeňovcov sú užtú ul dTj-0.2556-0.03 T

sa o seba postarať.
Hlodavce
Sú maškrtné a majú sklony k tlstnutiu. Hlavne morčatá rýchlo priberajú na váhe
a inklinujú k cievnym ochoreniam. Škrečky sú tvrdohlavé a popudlivé a svoje
územie si hája s nasadením života aj proti vlastnému pánovi. Potkany sú veľmi
inteligentné, rodení prieskumníci, ktorí ľahko prekonajú aj najzložitejšiu
prekážku. Každá pochvala a pohladenie ich teší, ale nedávajú to najavo. Býky sú
vo svete hlodavcov tak trochu despotami. Presadzujú svoje názory a vôľu bez
ohľadu na želanie a potreby druhých. Ak sa váš obľúbený králik rozhodne s vami
zdieľať lôžko, máte na výber: buď sa s podnájomníkom zmierite, alebo sa na noc
presťahujete do jeho koterca.
Láska
Býky sú od prírody milovníkmi slabšieho pohlavia. Prednosť dávajú stálej
partnerke alebo stabilnej skupine partneriek (zmeny v zložení háremu nemajú
rady). Neznervózňujte svojho miláčika tým, že mu každý mesiac privediete novú
slečnu. Budú galantné a so cťou sa zhostia svojich povinností, ale v skryte duše
budú poriadne vydesené. So psami partnerky radšej navštevujte. Váš miláčik bude
mať dobrý pocit zo splnenej spoločenskej povinnosti, pritom sa vyhne stresu, že
by ho dáma mohla vo vašej domácnosti nahradiť. Ideálne je vytvoriť chovnú
stanicu. Vtáky svoju klietku rady zdieľajú s jednou, nanajvýš dvoma partnerkami
(záleží na rodových tradíciách), kocúry sa o svoj intimný život postarajú samy.
Ona
Ak svojmu miláčikovi doprajete materské radosti, presvedčíte sa na vlastnej
koži, že máte doma pravý poklad. Býčie mamy sú pokojné, trpezlivé, láskavé,
obetavé a vnímavé. Sú to ideálne matky. Keď im nedáte šancu vyplytvať svoj
materský cit na vlastné mláďatá, zahrnú starostlivou pozornosťou každého člena
svojej človečej rodiny, bez ohľadu na vek, pohlavie a ochotu znášať ich vnútenú
starostlivosť. Sú vďačné za každú štipku pozornosti, ktorú im venujete. Deti
svojich chovateľov zahrnujú láskou a obetavo sa o ne starajú. Milujú hry a s
detskými partnermi vystrájajú od svitania do súmraku bez najmenších známok
únavy. Sú to skvelé adoptívne matky. Za svoju lásku a obetavosť neočakávajú
vďačnosť, ale keď im neprejavíte dostatok uznania, budú sa citíť osamelé,
odstrčené a zneuznané. Nešetrite nikdy pochvalou, pohladením a dobrým slovom!
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Býčie dámy sú povoľné, rady sa podrobia vašim príkazom. Dajú sa ľahko ovládať.
Vďaka týmto vlastnostiam sú ideálnymi spoločníčkami pre chovateľa
začiatočníka. Rovnako ako páni narodení pod ochranou Býka, rady si zamaškrtia.
Na rozdiel od nich si však rady nejakú tú dobrotu odoprú, ak ju nahradíte
dostatočným množstvom záujmu a pozornosti. Keď ich začnete zanedbávať, zaženie
ich ľútosť k plnej miske či krmítku. Majte stále na pamäti, že stvory narodené v
znamení Býka sú mierne, poddajné, zraniteľné a citlivé. Každé neoprávnené
pokarhanie ich môže uvrhnúť do hlbokej depresie. Nebojte sa priznať svoju chybu
a omluvte sa. PochopiaKbu h icbu

znamení Býka, sú nevyrovnané so sebou aj so svetom. Potrebujú citlivý prístup,
vnímavého, pozorného a obetavého chovateľa. Odmenia sa mu vynikajúcou
reprezentáciou na výstavách a spoločenských akciách. Medzi mačkami narodenými v
znamení Býka je rad nositeliek medzinárodných ocenení. Sú si vedomé svojich
estetických kvalít, dokážu sa zalíškať a ukázať v tom najlepšom svetle. Na
verejnosti vystupujú vždy s hrdo vztýčeným chvostom, a aj keby prišli na svet v
priekope pri ceste, nenechajú nikoho ani na okamih na pochybách, že sa narodili
so striebornou lyžičkou v ústach. Doma sa pod náporom stresu ľahko premenia na
umňaukaný uzlíček upletený z precitlivených nervov a strachu, že ich opustíte.
Tieto mačky sú až fanaticky viazané na prostredie, v ktorom sa odmalička
pohybujú, a ľudí, ktorí ich obklopujú. Odvrhnúť ich, alebo ich odložiť z
"dobroty srdca" do útulku, je ako nad nimi vyniesť rozsudok smrti. Ak si nie ste
na sto percent istí, že chcete mačku, ktorá vám spríjemní najmenej desa

živého tvora. Nerada cestuje. Zmena prostredia ju rozčuľuje a aj malovanie bytu
jej môže spôsobiť stres. Keď jej všetko vysvetlíte, akceptuje vaše rozhodnutie a
prispôsobí sa novým okolnostiam.
Láska
Samička narodená v znamení Býka je vynikajúcou matkou, spoločníčkou i
milenkou. Starostlivosť o potomkov je u nej na prvom mieste a kvôli nim je
ochotná zanedbávať aj partnera. Keď sa stará o mláďatá (a môžu to byť aj
adoptívne alebo ľudské), nepozná strach a pred jej zubami, zobákom či pazúrmi sa
musí mať na pozore aj ináč milovaný a obdivovaný chovateľ. Je silná a obetavá a
dáva svojim majiteľom krásne a zdravé mláďatá. Rozchod s nimi nesie ťažko, ale
dokáže sa s ním zmieriť. O to viac lásky potom prenesie na svojho chovateľa.
Čo by ste mali vedieť, ak máte doma Býka:
1. Každý Býk potrebuje starostlivú výchovu a výcvik.
2. Narodení v znamení Býka sú citliví a potrebujú vašu pozornosť a pochvalu.
3. Býky sú maškrtné a majú sklony k priberaniu. Venujte preto pozornosť ich
jedálnemu lístku.
4. Býky sú citovo viazané na celú "svorku". Aj tá najmenšia hádka otrasie ich
sebavedomím a môže im spôsobiť citovú traumu. Málokedy sa zžijú s novým
majiteľom, a preto im buďte verní!
Partnerské znamenia
Narodení v znamení Býka si výborne rozumejú so všetkými chovateľmi narodenými
v znamení Raka, Panny a Kozorožca. Živlom ovplyvňujúcim astrálneho Býka je zem.
K tzv. zemným znameniam patrí aj Panna a Kozorožec. Rak je prvým vodným znamením
zverokruhu. A čo viac potrebuje úrodná pôda, než dostatok vlahy, ktorá ju
zúrodní?

Blížence (21.5. - 21.6.)
Vládca znamenia
Vládnucou planétou znamenia Blížencov je vrtkavý Merkúr. Je to planéta dvoch
tvárí so silným hermafroditickým pôsobením. Preberá väčšinou vlastnosti planéty,
v ktorej blízkosti sa práve nachádza. Domáci maznáčik narodený pod vplyvom
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pôsobenia Merkúra má preto veľmi premenlivý a často až nevyspytateľný charakter.
Jeho majitelia si nikdy nebudú celkom istí čo cíti a po čom túži. Pretože Merkúr
dáva v ňom narodeným do vienka vysokú inteligenciu a schopnosť prispôsobiť sa
rýchlo každej zmene a nájsť východisko aj z tej najošemetnejšej situácie, sú
domáce zvieratá a vtáky, nachádzajúce sa pod jeho ochranou, dôstojnými
spoluhráčmi svojich dvojnohých majiteľov. Slabšieho partnera si ľahko obtočia
okolo prsta a potom je ťažké poznať, či domácnosti vládne dvojnožec alebo
milovaný lapaj.
Všeobecná charakteristika
Domáci miláčikovia narodení v znamení Blížencov sú veľmi učenliví. Milujú
pohyb a nikdy nestrácajú dobrú náladu. Každá činnosť, do ktorej sa môžu aktívne
zapojiť, im pôsobí nesmiernu radosť. Rady sa hrajú, ale protiví sa im fyzická
námaha. Túžia byť stredobodom pozornosti a bez vnucovania sa dokážu prinútiť
okolie, aby ich bralo na vedomie. Viac než ktorékoľvek iné znamenie potrebujú k
pocitu naplnenia úspech a uznanie. V okamihu, keď sa začnú domnievať, že ich
dvojnohý majiteľ nie je s nimi spokojný, alebo prejavuje záujem o iné zvieratko,
začnú rýchlo strácať sebavedomie a s ním aj chuť do života. Nie je smutnejší
pohľad než na chradnúceho Blíženca, ktorý rýchlo fyzicky aj psychicky chradne z
nedostatku lásky a záujmu o jeho krehkú osobu. Narodení v znamení Blížencov síce
budia zdanie nezávislých extrovertných osobností, ale pod drsnou škrupinou tlčie
citlivé srdce romantika, búrlivo reagujúceho na každý prejav priateľstva i
antipatie. Aby boli šťastné a spokojné, musia žiť v harmonických vzťahoch so
všetkými ľuďmi i zvieratami v okolí. Ich pán im musí dať pocit bezpečia a
obk

chorobami. Nikdy nezabúdajte, že nie sú hromozvodom pre vašu zlú náladu! Zvýšený
hlas, neopodstatnené potrestanie, to všetko môže vášmu miláčikovi privodiť
škaredý hysterický záchvat alebo ho uvrhnúť do depresie. Najlepším liekom na
boľačky Blížencov sú vľúdne slová a pohladenie.
Obľúbená farba
Blížence milujú svetlé tóny. Najobľúbenejšou farbou je kráľovská žltá, farba
slnka a zlata, symbolizujúca dostatok a radosť zo života. Tešia sa aj zo
zmiešaných farieb. Nepohrdnú ani svetlošedou, ktorá na ne pôsobí upokojujúcim
dojmom.
On
Blíženec sa nikdy neuspokojí s úlohou pasívneho diváka. Nerobí mu ťažkosti
zaoberať sa hneď niekoľkými činnosťami naraz. Doslova a do písmena o ňom platí
cézarovské "čítam, píšem, pozorne počúvam a ešte stačím milovať a veliť armáde".
Nečudujte sa, keď si váš papagáj bude súčasne čistiť pierka, zobať z misky a
ešte sa s vami rozprávať o posledných novinkách zo susedstva a neprestane
pozorovať vrabce za oknom. Samčeky narodené pod patronátom Blížencov sa však
rýchlo unavia a potom ľahko stratia záujem o dianie, ktoré ešte pred okamihom
pohlcovalo celú ich osobnosť. Chovateľ musí mať s takým zverencom trpezlivosť,
nesmie zbytočne zvyšovať hlas a rozčuľovať sa. Stačí dôsledne trvať na splnení
príkazov. Samce-Blížence sú veľmi samoľúbe a nie je na škodu túto vlastnosť
využiť. Keď ich budete chváliť a obdivovať, a v okamihu, keď sa váš miláčik
rozhodne prestať vás poslúchať mu dáte najavo, že jeho ochotu podriadiť sa
chápete ako nedostatok schopnosti splniť zadanú úlohu, urobí všetko preto, aby
vás presvedčil o opaku. Nikdy mu v ničom neustupujte!
Psy
Psy narodené v znamení Blížencov sú rodení komici. Pokiaľ vo vás drieme talent
cirkusového krotiteľa, Blíženec ho prebudí. Toto znamenie dáva kabaretným,
varietným a cirkusovým predstaveniam rad stálic. Blížence sa uplatnia aj vo
filme, a príliš im nezáleží, či sa vybúria ako štatisti a kaskadéri, alebo ako
hýčkané a všetkými obletované hviezdy. Pracovné, služobné a lovecké plemená sú
neoceniteľnými pomocníkmi človeka. Blížence sú síce trochu zanovité a nerady sa
podriaďujú disciplíne, ale ich inteligencia, všímavosť a schopnosť rýchlo
reagovať na zmenené podmienky vám to vynahradí. Keď nebudú mať chuť do práce,
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začnú sa tváriť tak nechápavo, že im uveríte a na ich veľkú radosť sa vzdáte.
Aké je potom prevapenie, keď "prostoduchý" Blíženec za okamih splní vami
požadovanú úlohu bez chybičky a celkom dobrovoľne! Vyžadujú od svojho pána veľa
času a nenechajú sa o nič pripraviť. Chovať Blížencov je časovo veľmi náročný
koníček! Ľahko a rýchlo chápu a ak sa im chce, učia sa nové kúsky ľahko a
rýchlo. Za dobrú starotlivosť, lásku a venovaný čas sa odmenia oddanosťou a
všeodpúšťajúcim pochopením. Majiteľa Blíženca zahreje pri srdci obdiv známych a
priateľov nad inteligenciou a schopnosťami psa. Nečudo že ten, kto má doma
Blíženca je presvedčený, že tam hore ho má niekto rád.
Kocúry
Sú to tie najmaznavejšie a najmaškrtnejšie stvorenia pod slnkom. K okoliu sú
kritické a rady dávajú najavo svoju morálnu a duševnú prevahu. Medzi zvieratami
si preto veľa priateľov nenájdu. Sú veľmi čistotné a väčšinu času venujú
starostlivosti o svoj vzhľad, ktorý je za každých okolností dokonalý.
Kocúr-Blíženec túži po majiteľovi, ktorý ho bude dôstojne reprezentovať. Nikdy
vám neodpustí zablatenú obuv alebo vrstvu prachu na hornej poličke skrine. V
okamihu, keď vaša neporiadnosť presiahne únosnú mieru, znemožní vás váš
obľúbenec pred návštevou ako neporiadnika a nezodpovedné indivíduum. S nevinným
výrazom prejde s hrdo vztýčeným chvostom prostriedkom obývačky a vy sa nestačíte
čudovať, kde nachytal toľko prachových chuchvalcov na svoju jemnú a lesklú srsť.
Ako si poradiť s kocúrmi Blížencami? Rešpektujte ich, nechajte im určitú dávku
slobody a hlavne sa s nimi rozprávajte. Rady počúvajú pokojné vibrácie ľudského
hlasu a rozumejú vám lepšie, než sú ochotné dať najavo. Peleštek im umiestnite
na také miesto, odkiaľ budú mať prehľad o všetkom, čo sa vo vašej domácnosti
deje a pritom budú mať dostatok súkromia na spánok a meditáciu. Spokojný
Blíženec je lepší než výhra v lotérii.
Operence
Sú veľmi urečnené a potrpia si na spoločnosť. Ani najväčšie zrkadlo im
nenahradí kamaráta, s ktorým sa rady rozdelia o klietku aj misku. Najlepšie sa
cítia v priestrannej voliére alebo veľkej klietke. Kanáriky narodené v máji majú
široký spevný repertoár, ale chýba im trpezlivosť vycibriť techniku spevu k
dokonalosti. Pred operencami, ktoré sa ľahko učia napodobovať ľudský hlas, by si
chovatelia mali dávať pozor na jazyk. Vtáky sa s radosťou pochvália prvému
návštevníkovi vašej domácnosti s celou zásobou chlapských výrazov, ktoré od vás
stačili pochytiť. Ťažko si potom uchováte povesť jemnocitnej bytosti, ktorá
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miluje len poéziu a spevavé vtáctvo. Operených Blížencov neodolateľne priťahuje
otvorený priestor. Často využijú nepozornosť chovateľa a vydajú sa hľadať
slobodu. Otvorenému oknu nedokážu odolať a keď vyprchá prvotné nadšenie z
výhliadkového letu, nenájdu už cestu domov. Zatvárajte starostlivo dvierka na
klietke, ak nechcete prísť o svojho kamaráta! Blížence neznášajú, keď ich
prehliadate. Ak ich nebudete rozmaznávať a nevenujete im dostatok času,
pripomenú sa vám s naozaj "sladkou" neodbytnosťou. Z kvetináčov vyhádžu hlinu,
ozobané kytičky sa len tak nespamätajú a inokedy útulná klietka sa zmení na
bojisko Toma a Jerryho.
Hlodavce
Sú prehnane čistotné a až dotieravo zvedavé. Prelozia všetky kúty a potom si s
chuťou zdriemnu v tmavom kútiku pod skriňou alebo na mäkkom koberci pod stolom.
Sú romantické, nežné a svojich pánov by najradšej neopustili ani na okamih. Rady
cestujú a pretože nie sú naročné, uspokoja sa s útulným miestom na dne tašky
alebo pelechom v batohu. Boja sa samoty, a preto im čo najrýchlejšie zadovážte
sympatického kamaráta.
Láska
Samce narodené v znamení priateľských Blížencov majú veľkú slabosť pre slabšie
pohlavie. Zamilujú sa však len do partnerky, ktorá ich bude nekriticky obdivovať
a veľkoryso prehliadať ich nedostatky. Pretože sú Blížence nesmelé a bojácne,
mal by im chovateľ, hlavne keď ide o prvú milostnú schôdzku, pomôcť radou i
činom. Blížence sú bytré, chápavé a rýchlo sa učia. Nabudúce to už zvládnu bez
nápovedy, k spokojnosti vlastnej i chovateľa.
Ona
Samičky narodené v znamení nebeských dvojčiat patria k najkrajším
predstaviteľkám svojej rasy, či už ich driečne telá pokrýva jemná srsť, šupiny
alebo prachové perie. Sú to očarujúce bytosti plné elánu a radosti zo života.
Blíženkyne sú milé, rozkošne hravé, nápadité, jemné a ústretové, ale aj
precitlivené, občas bolestínske a náladové. Blíženkyne, to je ohňostroj ťažko
zvádnuteľných citov, okorenený poriadnou dávkou zmyslu pre realitu a túžbou po
lesku a nádhere života v dostatku. Rozpor medzi vrodenou inteligenciou samičiek
zo znamenia Blížencov, ich zmyselnosťou a praktickosťou vedie občas k
nepredvídateľnému chovaniu, miernej hystérii a strate sebaovládania, ktorá
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prekvapí rovnako ich samé i chovateľa. Čo s Blížencami, ktoré odhalia svoju
zraniteľnosť? Zabudnite na to! Nepripomínajte im ich zlyhanie, ani svoju lásku,
ináč ich stratíte. Samičky v znamení Blížencov sú ženami i deťmi zároveň. Milujú
vás bez predsudkov a nečakajú od vás nič viac (ale ani menej), než že aj vy ich
budete milovať bez ohľadu na ich nedostatky, zakopnutia a omyly. Sú to bytosti,
ktoré v minulých životoch mnohé zažili, preto mnohé chápu a o to menej odpúšťajú
sebe i ostatným. Možno sa vám budú občas zdať kruté, ale verte, že nikto nemá
nežnejšie a oddanejšie srdce než ony. Ťažko sa zmierujú s nedostatkom, ale za
všetkých okolností dbajú, aby ich miestečko bolo udržiavané vo vzornej čistote a
nechýbal mu určitý umelecký pôvab. Na verejnosti vystupujú ako nezávislé
emancipované dámy, ale v skutočnosti sú to tiché poddajné stvorenia zmietajúce
sa vo víre vnútornej neistoty a túžiace podriadiť sa autorite. Chovateľa si
vážia pre jeho dobré vlastnosti. Fyzické násilie je im bytostne cudzie a s
hrubosťou a krikom u nich nič nedosiahnete. Sú krehké a veľmi závislé na
človeku. Sú vynikajúce spoločníčky dospelých i detí. Milujú svoje mláďatá, ale
nikdy sa im nedokážu celkom oddať. Dlhodobá starostlivosť o potomstvo ich
unavuje a rady ju prenechajú chovateľovi. Ich ženskosť im dovolí akceptovať
vášho nového partnera, ak sa k nim pravdaže bude chovať s patričným rešpektom.
Na novú partnerku budú žiarliť a súčasne sa ju pokúsia získať na svoju stranu.
Predvedú širokú škálu chovaní, od odmeranej rezervovanosti k blahosklonnému
pochopeniu pre vašu slabosť. Z vášho maznáčika sa tak skôr ako priateľka stane
druhá svokra. Keď si však nového člena rodiny obľúbi, môžete sa v krízovej
situácii dostať do pozície nevítaného votrelca dostať vy.
Fenky
Vynucujú si pozornosť silnejšieho pohlavia, sú koketné a rady sa nechajú
obdivovať. Do ich priazne sa votriete láskaním a maškrtami. V rodinnej svorke sa
orientujú na mužskú spoločnosť a z lásky k pánovi sú ochotné tráviť dlhé hodiny
vysedávaním pred najrôznejšími pohostinskými zariadeniami, kde ich zbožňovaný
majiteľ trávi čas vymedzený na prechádzku s vernou priateľkou. Ale beda, keď ich
na zdravotnej prechádzke panička na chvíľu priviaže pred obchodom! Ich žalostný
nárek vzbúri celú štvrť. Na ženské pohlavie žiarlia a chovajú sa k nemu
nevyspytateľne. Sú veľmi sebavedomé a považujú sa za hlavu rodiny. Rady sa hrajú
a s obľubou aportujú. Zbožňujú dlhé vychádzky do prírody a prvé stretnutie s
obojkom a remienkom im môže spôsobiť citovú traumu. Oslaďte im čas neslobody
nejakou maškrtou! V láske sú prieberčivé a neuspokoja sa s každým nápadníkom.
Neodkladajte ich materstvo, s pribúdajúcimi rokmi sa z nich môžu stať staré
panny z presvedčenia a potenciálneho ženicha zaženú výstražným vrčaním a
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vycerenými zubami.
Mačky
Sú veľké parádnice, hlavne tie dlhosrsté vyžadujú od chovateľa každodenné
dôkladné vykefovanie a rozčesanie srsti. Do posledného okamihu svojho života
zostávajú hravé. Nešetrite na nich a nakúpte im hromadu hračiek. Zabavíte ich a
za vašej neprítomnosti si nebudú pripadať opustené a nebudú si brúsiť pazúriky o
hrany nábytku alebo vyspevovať dlhé mačacie serenády na potešenie vašich
susedov. Sú vynikajúce lovkyne a vďaka nim sa vašej záhradke budú myši zďaleka
vyhýbať. Nezľaknú sa ani väčšieho nepriateľa a s nadhľadom sa vysporiadajú aj so
psím nezbedníkom. Blíženkyne totiž vedia, že bystrá hlava a rýchle nohy sú
tisíckrát lepšie než bezduché svaly.
Operence
Blíženkyne milujú lesk a nádheru a nedokážu sa zmieriť so zanedbanou a
nevyčistenou klietkou. Radosť im urobí kúsok zrkadla, lesklý kamienok, aj
kupovaná hračka. Nepohrdnú ani farebnou stužkou. Sú veľmi urečnené a keď
zatúžite po chvíľke kľudu, budete ich musieť podplatiť nejakou dobrotou, nad
ktorou by mohli mlčky nejakú dobu premýšľať. V jedle sú veľmi prieberčivé a nad
každým sústom rozmýšľajú aj niekoľko minút. Milujú ľudskú spoločnosť, ale
uspokoja sa aj s opereným partnerom. Ťažko si zvykajú na nové zvieratá. Sú
presvedčené, že na vašu náklonnosť majú právo len ony. Harmonické spolužitie so
psom alebo mačkou býva rovnako zriekavým zjavom ako sneh v júli.
Hlodavce
Aj keď sa narodili v znamení mierumilovných Blížencov, sú to veľmi nezávislé a
bojovné dámy, ktoré sú odhodlané brániť svoj domov s nasadením života. Často
nachádzajú záľubu v listovaní kníh všetkých žánrov, a keď si chcete uchovať
knižnicu v neporušenom stave, nenechávajte knihy bez dohľadu, ináč ponesú stopy
ich ostrých zúbkov a všetečných labiek. Venujte pozornosť ich stravovacím
návykom. Blíženkyne mávajú problémy s trávením a ich strava musí byť ľahká,
vyvážená a bohatá na vitamíny.
Láska
Blíženkyne bez rozdielu druhu milujú svoje mláďatá. V mladosti sú veľmi
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dôverčivé a nevyhranené a neopatrný či nepozorný chovateľ sa môže dočkať
potomstva o ktoré vôbec nestojí. Majte ich preto v ich kritickom období stále na
očiach!
Čo by ste mali vedieť, keď máte doma Blíženca:
1. Blížence sa rýchlo a ľahko učia aj to, čo ich naučiť nechcete.
2. Nenechajte sa mýliť ich sebavedomým vystupovaním. V hĺbke duše sú neisté a
bojazlivé. Dodajte im odvahu pochvalou a maškrtou.
3. Snažte sa medzi nimi a vami vytvoriť silné citové puto. Získate verného a
oddaného priateľa.
4. Nikdy nezabudnite, že sa váš maznáčik narodil pod záštitou znamenia vysokej
inteligencie. Ľahko spozná vaše slabosti a nezaváha ich využiť vo svoj prospech.
Partnerské znamenia
Blížence si najlepšie rozumejú s ľuďmi a zvieratami narodenými v znamení
Vodnára či Váh. Tieto znamenia sa radia medzi tzv. vzdušné a vietor vetru
neublíži. Aj nevinný vánok však môže rozdúchať ohník v požiar, a preto
spolužitie s Baranom, Levom a Strelcom má svoje riziká. Lepšie sa Blížence
zhodnú s vodnými znameniami, ale aj tu môže samopašný vietor rozpútať búrku.
Príliš veľa vzduchu škodí zemi, ktorá sa vysúša a stráca živiny, a tak ani so
zemnými znameniami neprebehne život Blížencov bez konfliktov. Nuž, vzdušné
znamenia sa najlepšie znesú opäť len so vzdušnými znameniami.
Rak (22.6. - 22.7.)
Vládca znamenia
Planéta Mesiac ovplyvňuje citlivosť a vnímavosť tvorov narodených v znamení
Raka. Zvieratá, vtáky i plazy žijú v zajatí svojich vnútorných pocitov. Sú
premýšľavé, rady sa o všetkom presvedčia na vlastnej koži. Veľkú rolu v ich
vývoji hrajú ich detské roky. Odmalička opatrované a vychovávané Raky pod
vplyvom Luny vyrastajú v jedincov nadpriemerných kvalít. Sú vynachádzavé a len
tak si na ne nikto nepríde. Na prvý pohľad málo ak

Všeobecná charakteristika
Tvory narodené v znamení Raka sú citlivé a popudlivé. Ich výbuchy hnevu
pramenia z vnútornej neistoty a obáv z okolného sveta, voči ktorému si vytvárajú
obranný val svojho vlastného, cudzím očiam skrytého, vnútorného sveta. Zdajú sa
byť ľahostajné k potrebám a citom svojho majiteľa. Nie je ľahké preniknúť za
masku Raka a odhaliť rýdze jadro čistej a otvorenej povahy, ochotnej sa obetovať
za druhých. Sú krehké, zraniteľné a pritom pozoruhodne vytrvalé. Ich nádejou je
šťastné detstvo a istotou domovský prístav v pevnej a súdržnej "svorke"
milovaného pána. Dokážu sa prispôsobiť kočovnému životu večného harcovníka aj
usadlému živoreniu v mestskej domácnosti na sídlisku. Nie sú náročné, ani
prieberčivé. Jediným nedostatkom, ktorý cítia, je nedostatok lásky a pochopenia.
Rýchlo a ľahko sa učia, napriek tomu sa občas javia ako ľahostajné, akoby sa na
okamih stiahli do ústrania divadelnej šatne a vás zanechali opustených na
javisku. Váš miláčik je taketrochu roj plný fanj0.10.0432 Tc (t) Tj-0.03 Tc (á) Tj-0.09 Tc (z) Tj0.042 Tc (i)
svojich snov a predstáv. Je nostalgic, dlho si pamätá nielen dobré, ale aj
zlé. Trochu le

Obľúbená farba
Precitlivenosť Raka a jeho sklon prepadať úzkostiam a depresiám (vo väčšine
prípadov celkom bezdôvodným a vyvolaným len ich bujnou fantáziou) ich predurčuje
na to, že dávajú prednosť svetlozeleným farebným tónom. Radostne reagujú aj na
fialovú a bielu farbu. Svoj vkus sú ochotné prispôsobiť vášmu, ale žiarivé,
pestré a krikľavé farby ich znervózňujú. S vďakou príjmu, keď im peleštek
zariadite v tlmených odtieňoch ich obľúbených farieb. Majú rady pokojné a tiché
miesta, chránené pred ostrými lúčmi slnka. Aj na to by ste mali pamätať pri
zariaďovaní ich útočiska.
On
Samčeky Raka majú pokojnú a tichú povahu. Svetu sa javia ako introverti
uzavretí do vlastného sveta fantastických predstáv a ilúzií. Niekedy zle odhadnú
svoju silu a sú odkázané na pomoc majiteľa. V spoločnosti neznámych zvierat a
ľudí sú hanblivé a rezervované. Udržiavajú si odstup. Najskôr si vás dôkladne
oťukajú. Kontakt s vami nadviažu až po uplynutí dlhšej doby. No možno ani potom
vám neponúknu priateľstvo, ale len zdvorilosť. Sú totiž veľmi nedôverčivé a ako
všetci, ktorí majú slabé sebavedomie, vyhýbajú sa aj Raky bližšiemu priateľstvu,
ktoré by ich zaväzovalo. Sú hypochondri a väčšinu voľného času venujú
úzkostlivej starostlivosti o svoj zdravotný stav. Nečudujte sa, že až dostanete
chrípku, nielen že sa neprídu pomaznať, ale pokúsia sa nenápadne zmiznúť do
vedľajšej miestnosti. Keď ich však len trochu pichne v chrbte, začne pobolievať
v krku alebo sa objaví nádcha, budú vyžadovať všetku vašu pozornosť, pokúsia sa
s vami zdieľať lôžko, začnú si vynucovať maznanie, jednoducho sa od vás a vašej
starostlivosti nevzdialia ani na trpasličí krok. Ich egoizmus sa prejaví v plnom
rozsahu všezasahujúceho tornáda emocionálnych výlevov a bolestínskych nárekov.
Aj to najobyčajnejšie nachladnutie budú prežívať ako svoju poslednú hodinku. Len
čo ich v ich chovaní začnete podporovať, onedlho zmení váš miláčik ináč útulný
byť na dvadsaťštyrihodinovú pohotovostnú ordináciu a vy sa dôverne zoznámite so
všetkými veterinármi v blízkom, vzdialenejšom i doteraz neznámom okolí.
Zverolekári vás budú milovať. Váš miláčik nie je žiadny trochár a s domácim
farmaceutickým výrobkom sa len tak neuspokojí. Račí džentlmeni sú jemne stavaní.
Ich krehký aristokratický vzhľad pripomína dvoranov Ľudovíta XIV. Kone narodené
v tomto znamení patria k najkrajším predstaviteľom svojej rasy. Bohužiaľ sa
najviac degeneratívnych znakov prejavuje práve u samcov.
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Psy
Sú nadpriemerne inteligentné (niekedy až vychytralé) a veľmi učenlivé.
Odmalička ich však musíte vychovávať k práci a poslušnosti. S pribúdajúcimi
rokmi začínajú lenivieť a neochotne sa prispôsobujú vašim požiadavkám. Služobné
plemená sa však len málokedy hodia k tvrdšiemu výcviku. Ich kosti sú stavané
jemne, väčšia fyzická záťaž ich vyčerpáva, rýchlo sa unavia a navyše o všetkom
dlho premýšľajú. V jadre sú pacifisti a držia sa zásady, že múdrejší ustúpi a
najmúdrejší ujde. Ale aj tu sa nájdu výnimky potvrdzujúce pravidlo. Spoločenské
plemená sú milé, hravé, prítulné, ale niekedy prekvapivo trvajú na svojom.
Pudlíky sú tvrdohlavci, ktori nakoniec vždy presadia svoje. Volia taktiku
pasívnej agresivity a chovateľ si často ani neuvedomí, kto vlastne u nich
poslúcha a kto rozkazuje. Sú maškrtné, zvedavé a veľmi, veľmi milé. Všetky psy ( ) Tjav

vzťahy sa budujú výlučne na citoch, pocitoch, sympatiách a antipatiách. Citové
uspokojenie je pre račieho kocúra mimoriadne dôležité. Kocúr, ktorý za dámou
svojho srdca urazí aj niekoľko desiatok kilometrov a potom ju ticho pozoruje
ukrytý pred zvedavými očami a bez toho, aby svojej vyvolenej dal nejako najavo
svoju prítomnosť, sa určite narodil v znamení Raka. Veľká citlivosť prináša
kocúrom veľkú zraniteľnosť. Slabšie jedince sú až prehnane bolestínske. Keď im
nechtiac stúpite na chvost alebo privriete medzi dvere labku, budú si to pamätať
dlhé mesiace a vám dá veľkú prácu získať ich dôveru späť. Dobre s kocúrmi-Rakmi
vychádzajú premýšľaví a tolerantní chovatelia. Nájsť k nim cestu nie je otázka
intelektu ani skúseností, ale len a len srdca. Orientovať sa správne v ich
pocitoch nie je ľahké. Učte sa ich počúvať a pozorovať ich reakcie. Pomaly sa
naučíte ich zložitý jazyk a začnete si rozumieť.
Operence
Sú veselé, temperamentné a zbožňujú hlučnú spoločnosť. Keď ich však väčšinou
budete držať v klietke a osamote, stanú sa z nich melancholické, zatrpknuté,
pasívne, náladové a lenivé jedince, ktorých jediným záujmom bude prehliadka
obsahu krmítka. Aspoň raz denne by mali dostať možnosť si zalietať po izbe.
Vysoko si cenia domov a rodinu a dokážu za jej zachovanie urputne bojovať. Keď
sa pohádate s partnerom, prestanete si rozumieť s deťmi, vždy tu bude váš
milovaný operenec, ktorý ako jazýček na váhach citov urobí všetko pre nastolenie
pokoja, mieru a poriadku vo vašej rozháranej domácnosti.
Hlodavce
Sú priateľské, ale rezervované. Rovnako ako ostatné samce narodené pod
panovaním mesačného Raka sú citlivé a majú krehkú stavbu tela. Málokedy sa medzi
nimi vyskytnú konfliktné jedince. Dokážu vyjsť s každým a sú dobrými partnermi
aj pre začiatočníkov s citlivým srdcom, túžiach po harmonickom a kľudnom domove.
Králiky-Raky sú trochu nerozhodné a chvíľu im trvá, než sa rozhodnú schrúmať
mrkvičku alebo sa zahryznúť do šťavnatého lista kapusty. Morčatá v pokročilom
veku túžia po kľude a samote, a preto nie sú najvhodnejšími partnermi pre detské
zábavy. Raky si veľmi potrpia na svoj peleštek a zle znášajú, keď im ho často
premiestňujete z miesta na miesto.
Láska
Samec-Rak dáva svetu cit. Bez jeho lásky by sa všetko okolo nás zdalo príliš
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racionálne, studené, citovo vyprahnuté a v istom zmysle mŕtve. Ich city sú však
krehké a ľahko podliehajú skaze. Ich zánik však neničí lásku ako takú, ale Raka
ako osobnosť. Nikdy ho do ničoho nenúťte a dajte mu dosť času zvyknúť si na vami
vybranú partnerku. Vnímavý a sentimentálny račí samec je rodený starý mládenec,
a preto, hlavne po prvý raz, buďte veľmi diplomatickí. Račia láska je láskou
duše, nie tela! S vašou pomocou Rak ostych určite prekoná a povedie plnohodnotný
milostný
ot život. R s

partnerom, ktoré si nevybrali samy. Citové uspokojenie z partnerských vzťahov je
pre ne veľmi dôležité. Ich súčasnosť vyrastá z minulosti, ktorá ovplyvňuje aj
budúcnosť. U feniek je dôležité, aký dostali základ výchovy u prvého chovateľa,
kde prišli na svet. Ak mali pozornú a starostlivú matku, stanú sa samy pozornými
a starostlivými matkami. Keď boli odkázané na adoptívnych rodičov, či už z ríše
ľudí alebo zvierať, budú mať so zvládaním materských povinností nemalé problémy
a starostlivosť o mláďatá radšej prenechajú chovateľovi. Fenky narodené v
znamení Raka sú obetavé a citlivé voči želaniam svojich majiteľov. Rady a
snaživo sa učia, sú ochotné primerane športovať, ale ich jemná telesná
konštrukcia už predom vylučuje ich použitie k fyzicky náročným prácam. Sú veľmi
obratné a ich pohyby majú eleganciu a dôstojnosť. Niekedy sa chovajú záhadne. Sú
zle čitateľné. Menej citlivý chovateľ, ktorý sa nedokáže vcítiť do osobnosti
druhých, im len ťažko porozumie. Mať za maznáčika Račicu je krásne, no zároveň
náročné. Musíte sa naučiť čítať medzi riadkami, fenky-Račice sa len zriedkakedy
naučia dávať svoje pocity zreteľne najavo. To im však nijako nebráni milovať
svojich pánov. Sú im verné a nikdy nesklamú ich dôveru. Majú ambície stať sa
nepostradateľnými a sú rady, keď im dáte najavo, že je pre vás dôležité ich
priateľstvo.
Mačky
Sú to očarujúce, extravagantné a šarmantné intrigánky. Rady manipulujú so
svojím okolím bez toho, aby chceli mať z toho prospech. Mačky-Račice sú
nádherné. Ich charakter je koktailom namiešaným z francúzskej koketnosti,
anglického pragmatizmu, českého zmyslu pre humor, amerického sebavedomia a
poľského aristokratizmu. Mačky narodené v tomto znamení sú jednoducho čosi! Keby
sa po svete prechádzali nie po štyroch, ale na dvoch nohách, viedli by sa vojny
ako za čias slávneho Homéra - nie kvôli územným ziskom, ale pre ich priazeň.
Mačky narodené pod vládou Raka sú priamymi potomkami Heleny trójskej, ktorá pre
Parisa neváhala opustiť domov a manžela a vrhnúť sa do náručia dobrodružtva,
lebo ho posvätila láska. Chovatelia týchto výnimočných stvorení sa musia zmieriť
s myšlienkou, že pre ich maznáčika je volanie prírody rovnako dôležité, ako ich
túžba po živote v zabezpečenej a pokojnej rodine dvojnožcov. Sú to jednoducho
záletnice! Málokedy vystačia len s jedným partnerom. Ich sebavedomiu lichotí
záujem opačného pohlavia a nevedomky v ňom vzbudzujú milostnú vášeň.
Mačky-Račice boli odnepamäti nepostrádateľnými spoločníčkami čarodejníc
skrývajúcich sa pred nenávisťou a hrubosťou nezasvätených v lesných hlbinách a v
jaskyniach neprístupných skál. Sú rovnako ako ich starodávne panie citlivé, hrdé
a samostatné. Nedajú sa zotročiť a nič ich nedokáže pokoriť. Mačka-Račica je
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osobnosť a ako k takej k nej musíte pristupovať. Bude vás mať rada, ak vás uzná
za hodných takého citu, ale nikdy nikoho nebude poslúchať. Možno vám občas
vyhovie a splní vaše želanie, nikdy však nebude poddajným domácim maznáčikom, s
ktorým budete môcť manipulovať. Je schopná (a ochotná) žiť sama nezávisle na
človeku, bude však šťastná, keď nájde niekoho, ku komu bude patriť.
Operence
Operené dámy sa rady porozprávajú. S radosťou uvítajú možnosť prieskumných
výletov po vašom byte a s nadšením výlet do otvorenej prírody (pokiaľ si ju však
budú môcť prezerať z bezpečia svojej prenosnej klietky). Milujú letné výlety do
prírody a ak na chalupe zavesíte ich klietku na strom (samozrejme nesmie pršať),
stanú sa za malú chvíľku stredobodom pozornosti všetkých voľne žijúcich
operencov v blízkom i vzdialenom okolí. Majú veľmi slušný hlasový fond, ktorý im
získava rad obdivovateľov. Ak ich necháte v lete na chate osamote, majte na
pamäti, že váš miláčik nie je tichý a nespoločenský a jeho veselé švitorenie
môže prilákať aj mačacích obdivovateľov.
Hlodavce
Dámy hlodavcov v znamení Raka túžia po pokojnom zázemí a harmonickom
spolužití. Nemajú rady okolo seba príliž veľa dvojnožcov. Sú šťastné u starších
majiteľov, ktorí nekladú vysoké nároky na ich spoločenský život. Nie sú príliš
aktívne. Majú rady kľud. Nechýba im spoločnosť partnera a ich materský inštinkt
sa neozýva príliš hlasno. Sú to gurmánky. Ocenia pestrý a nápaditý jedálny
lístok a najlepšie sa cítia v domácnosti starostlivých osamelých chovateľov,
ktorí všetok svoj čas venujú starostlivosti o ich pohodlie. Sú síce energické a
trochu sebecké, ale aj milé, prítulné a priateľské. Ak chcete maznáčika na
maznanie, ktorého budete opatrovať dvadsaťštyri hodín denne, zadovážte si
hlodavca v znamení Raka.
Láska
Všetky račie dámy túžia po krásnom harmonickom vzťahu s milým, inteligentným a
ústretovým partnerom. Milovanej bytosti dokážu vytvoriť príjemný a pokojný
domov. Sú ústretové, citlivé, plné porozumenia. Milujú svoje mláďatá a len ťažko
sa s nimi lúčia. Za všetkých okolností sú očarujúcimi bytosťami, ktoré dávajú
opačnému pohlaviu pocit výnimočnosti a jedinečnosti. Ich materské schopnosti sú
závislé na skúsenostiach, ktoré získali v mladosti. Žiadne iné znamenie nie je
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tak tesne späté so svojim raným vývojom, detstvom, pôvodnou rodinou a matkou. Ak
sa vaša Račica nevydarila podľa vašich predstáv, nie je to jej vina. Pátrajte v
minulosti. Tam nájdete odpoveď.
Čo by ste mali vedieť, keď máte doma Raka
1. Narodení v znamení Raka majú miernu a tichú povahu. Svojim chovateľom
dokážu vytvoriť príjemné prostredie plné harmónie, súladu a pohody.
2. Väčšina narodených v znamení Raka je precitlivená, má sklon k hypochondrii
a bolestínstvu. Nenechajte ich zaoberať sa svojimi "bolesťami" a riadne ich
zamestnajte.
3. Všetci narodení v znamení Raka sú učenliví a prirodzene inteligentní. Ich
krehká telesná konštrukcia im však nedáva dostatočné dispozície pre náročný
výcvik.
4. Narodení v znamení Raka milujú svoju rodinu. Na nového majiteľa si málokedy
zvyknú. Potrebujú preto trvalé a pevné zázemie.
Partnerské znamenia
Predstavitelia Raka si najlepšie rozumejú s tými, ktorí sa narodili v znamení
Škorpióna alebo Býka. Spolužitie s Blížencami nemusí byť nezaujímavé, ale občas
to zaškrípe. Nestále a racionálne uvažujúce Blížence totiž nemajú trpezlivosť
znášať neustále račie náreky. Tí, ktorí majú v ascendente Mesiac, Venušu či
Neptúna, na spolužitie s Rakmi by sa sťažovať nemali.
Lev (23.7. - 22.8.)
Vládca znamenia
Silnému znameniu Leva vládne planéta Slnko. Symbolizuje svetlo, teplo a život.
Je to mužská aktívna planéta. Svojim narodeným dáva do vienka tvorivú silu a
vitalitu. Tí, ktorí sa narodia pod jej záštitou, vynikajú pevným zdravím. Dobrú
fyzickú kondíciu si uchovajú do vysokého veku. Jedince narodené v znamení Leva
sú veľmi sebavedomé a svojim rozhodným vystupovaním ovplyvňujú ostatných. Sú to
prirodzení vodcovia svorky, ochotní vziať na seba zodpovednosť za životy
druhých. Sú úprimné, čestné a odvážne. Sú však tiež nezdravo ctižiadostivé.
Snaha vyniknúť nad ostatnými ich motivuje odviesť ten najlepší výkon. Niekedy
precenia sily, ale aby to priznali, to radšej budú riskovať zdravie i život. Sú
ušľachtilé a verné. Nikdy sa nenechajú nikým zotročiť. Keď sa rozhodnú pre
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poslušnosť, vidia vo svojom majiteľovi partnera, nie pána. Slnko v mužskom
horoskope prisudzuje svojmu chránencovi život v roli muža. V ženskom horoskope
prináša animus, mužský ideál.
Všeobecná charakteristika
Tvory narodené v znamení Leva sa stále rozvíjajú. Podstatnou zložkou ich
osobnosti je túžba byť stále na očiach, prejavovať okoliu svoju prítomnosť. Pod
vrstvou zdanlivo nepriestrelnej sebaistoty často bije srdce plné obáv, že
nespĺňa predstavy svojich blízkych o ideále vedúcej osobnosti, ktorá si bez
problémov poradí v každej situácii. Viac než ktorékoľvek iné znamenie potrebujú
povzbudiť a dodať odvahu dobrým slovom. Ich zanovitosť a neochota ustúpiť ich
často privedie k vytýčenému cieľu. Nezaoberajú sa tým, či pritom zrania niečie
city. Sú odvážne a statočné. Ich snaha mať udalosti stále pod kontrolou z nich
robí panovačné bytosti. Ostatným sa snažia byť čo najviac nápomocné, ale chýba
im schopnosť vcítiť sa do druhých. Často nevedomky svojich blízkych zraňujú, keď
sa im snažia s tými najlepšími úmyslami vnútiť svoju predstavu o šťastí. Kladú
vysoké požiadavky na seba i druhých. Pohŕdajú priemernosťou. Svojho pána si
musia vážiť a trochu sa ho i báť, až potom vzťah môže dôjsť naplnenia. Lev,
ktorý je presvedčený o svojej nadradenosti sa nikdy nenaučí poslúchať. Kladie
veľký dôraz na úctu (taký mafiánsky kmotor) - chce, aby mu bola podľa zásluh
preukazovaná úcta, a svoj vzťah k ostatným členom "svorky" buduje na miere úcty,
ktorú si kto podľa jeho merítok zaslúži. Hlavne túži po sebaúcte. Lev, ktorý si
neváži sám seba je nevyrovnaný, zákerný a nebezpečný pre seba i ostatných. Ak
vezmete narodenému v znamení Leva jeho sebaúctu, zabijete v ňom to najlepšie, čo
v sebe toto znamenie sústreďuje. Levy sú veľkorysé, vždy sa postavia za
slabšieho. Sú ideálnymi ochrancami a spoločníkmi detí, vynikajúcimi partnermi v
náročných situáciách. Majú pozoruhodný organizačný talent a nezriedka ho
využívajú aj pri organizovaní voľného času svojho milovaného pána. Samozrejme,
že majú vždy tie najlepšie úmysly.
Ochorenia
Lev dáva v ňom narodeným dispozície pre kardiologické ochorenia. Levy majú
veľké srdce, a tak aj zdravotné ťažkosti, hlavne s pribúdajúcim vekom, môžu byť
veľké. Prechladnutie, angína alebo chrípka so sebou môže priniesť nielen vysoké
teploty, ale neskôr aj zhoršenie ich celko pre z

minerály. Nezabudnite dať svojho maznáčika včas zaočkovať! Hlavne mačkovité
šelmy narodené v znamení Leva by mali byť účinným očkovaním včas chránené pred
nebezpečenstvom parvovirózy.
Obľúbená farba
Slnečné Levy dávajú prednosť teplým a žiarivým farbám. Milujú žltú a oranžovú
farbu. Ich pelech by mal byť vždy umiestnený na teplom mieste, kam ľahko
preniknú slnečné lúče a v noci žiari chladný kotúč Mesiaca. Levy chcú byť stále
uprostred diania. Doprajte im miesto odkiaľ by mohli bez problémov pozorovať, čo
sa vo vašej domácnosti deje a v prípade nutnosti vám rýchlo a účinne pribehnúť
na pomoc. Len čo ich usadíte síce na kľudnom mieste, ale bez možnosti mať všetko
pod kontrolou, stanú sa z nich podozrievaní, protivní mrzúti, bez príčiny večne
nespokoní rebelanti. Levy sú od prírody spoločenské a nemienia sa nechať bez
boja pripraviť o výsadu domáceho maznáčika (v ich chápaní je s týmto postavením
spojené aj strategicky výhodné umiestnenie pelecha, akvária či klietky). Ak
nedostanú od vás dobrovoľne to, čo chcú, vezmú si to samy.
On
Samce narodené v znamení Leva sú ušľachtilé na tele i duchu. Majú dôstojné
vystupovanie a svojim chovaním vzbudzujú rešpekt a úctu bez toho, aby to
záviselo od ich vzrastu. Rovnako ako Dustin Hofmann, dokážu byť malým veľkým
mužom za všetkých okolností. Sú veľmi (niekedy až nepríjemne) úprimné a ich city
sú ľahko čitateľné. Keď sa im niečo na ich chovateľovi nezdá, dajú mu to jasne
najavo. Sú sebavedomé a odvážne. Oplývajú fyzickou silou, nezdolným entuziazmom
a neskrotnou vitalitou. Sú k neuťahaniu. Sú skvelo stavané a pravideľná fyzická
námaha ich tvaruje do Schwarzenegrov sveta zvierat. Patria medzi najkrajšie
jedince svojho druhu. Nie je však smutnejší pohľad ako na ochabnutého smutného
samca-Leva, ktorého chovateľ zanedbáva a nedopraje mu dostatok možností ako
zúročiť svoju živočíšnu energiu. Z nudiacich sa Levov sa stávajú zákerní a
nevypočíteľní hochštapleri. Keď svojmu maznáčikovi nie ste ochotní venovať
dostatok času, cvičiť, hrať a rozprávať sa s ním, poobzerajte sa radšej po
predstaviteľovi iného znamenia. Asi najobdivovanejšími Levmi sú dostihové kone.
Vyrastajú z nich skvelí favoriti všetkých dostihov. Súťaživosť majú v krvi. Zo
psov služobných a pracovných plemien sa stávajú neoceniteľní pomocníci človeka.
Sú to pracanti na pohľadanie! Vzťah chovateľa a levieho samčeka sa môže utvárať
takto: 1. Váš maznáčik vo vás ctí prirodzenú autoritu a poslúcha; 2. Váš
maznáčik vás má rád, ale chová sa k vám ako k slabšiemu, menej schopnému
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tvorovi, ktorý potrebuje jeho ochranu a pomoc; 3. Antipatia bude natoľko
neprekonateľná, že mu nájdete nový domov, alebo sa na vlastnej koži presvedčíte,
že s Levmi nie sú žarty. Bude záležať len na vás, ako sa váš vzťah časom
vyvinie. Nikdy však nezabúdajte, že samec-Lev neodpúšťa slabosť, hrubosť a
aroganciu.
Psy
Štekajúce štvornožce narodené v znamení Leva sú bezvadní kamaráti, ktorí
neskazia žiadnu zábavu. Sú oddané a verné. Svojho milovaného pána sú ochotné
poslúchnuť na slovo a skočiť preňho hoci do plameňov pekelných. Ich životným
poslaním je stáť po boku svojho milovaného dvojnožca v časoch dobrých i zlých.
Len tak niečo ich nepokorí. Ak sú milované a ak milujú, znášajú hlad i smäd,
teplo i chlad, bez ohľadu na veľkosť. Zle sa povodí každému, kto sa na vás len
krivo pozrie! Heslom psa-Leva je chrániť a brániť. Levie samce sú dominantné,
ostantných štvornožcov (občas aj dvojnožcov) si podriaďujú prirodzenou
autoritou, a ak treba, aj fyzickou silou. Sú to suveréni, ktorí vo svorke
vystupujú ako jej neobmedzení vládcovnia. Psy narodené v znamení Leva
sprevádzali na honoch a do bojov Karla Veľkého, boli dôstojnými spoločníkmi
mladého kráľa Slnko - Ľudovíta XIV. Sú silné, vytrvalé, bez ťažkostí znášajú
fyzickú námahu. Majú dobromyseľnú povahu. V podstate to sú trochu lenivé a
samoľúbe tvory. V jadre egocentrici. Sú však schopné vysokých citov, ako je
sebaotetovanie a čistá, úprimná a nezištná láska. Keď im dáte dostatočne najavo,
že si ich vážite, oceňujete ich odvahu, obdivujete ich silu a skvelý vzhľad,
urobia vám pre radosť, čo vám uvidia na očiach a ešte pridajú kúsok modrého z
neba. Váš zverenec je však aj veľmi inteligentný a spozná faloš. Prázdne táranie
a mazanie medu okolo huby ho dokáže rozzúriť. Chovajte sa k nemu čestne a
otvorene. Pre Leva je čierne vždy čierne a biela vždy zostane bielou. Odtiene
nerozlišuje. Hrajte s ním férovo a získate kamaráta a priateľa.
Kocúry
Jedince narodené v znamení Leva sú sympatické, veselé a sebavedomé zvieratá. V
ľudskej ríši teenegarov by si vyslúžili prívlastok pohodové kocúry. Nič ich
nerozhádže, nič im neskazí náladu, nič ich nevyvedie z miery. Na rozdiel od
iných predstaviteľov silného pohlavia dokážu priznať svoju chybu. Vedia sa
poučiť z prehratých bitiek. Vyrastajú z nich udatní bojovníci pýšiaci sa bohatou
zbierkou nepriateľských skalpov. Veľkosť ani skúsenosť protivníka ich neodradí.
K mačacím dámam sa chovajú ako dobyvatelia. Sú povýšené ako ozajstný macho a
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rovnako nedotklivé. Svoj harém žiarlivo strážia. Väčšina kocúrov narodených v
znamení Leva zostáva hravá do vysokého veku. V detských rukách sa ako mávnutím
čarovného prútika zmení zo zúrivého Leva na to najmaznavejšie a najhravejšie
mačiatko. Premena však funguje aj opačne. Kocúry-Levy majú vyvinutý cit pre
zodpovednosť a o ľudské mláďatá sa starajú so starostlivosťou anglickej
guvernantky. K vlastným potomkom bohužiaľ také city nechovajú. Keď majú pocit,
že materské povinnosti ich vyvolenú príliš odvádzajú od tých manželských, môžu
sa pokúsiť mačiatok zbaviť podľa vzoru barbarského otca Jupitera, božského
Chronosa. Kocúry sú silno citovo viazané na domov. Patria k tým predstaviteľom
mačacej ríše, ktorí sa radšej odlúčia od pána, než by opustili miesto, kde sa
narodili a vyrástli. Majú vynikajúcu pamäť a skvelý orientačný zmysel. Sú
vytrvalé a nerobí im ťažkosti ujsť aj niekoľko kilometrov, len keď dosiahnu
vytýčený cieľ - milovaný domov. Milovníci zvierat, ktorí sa radi sťahujú, by si
mali radšej vybrať kocúra narodeného v inom znamení.
Operence
Sú impulzívne a panovačné, majú sklon tyranizovať svoje okolie a snažia sa
podmaniť si svojich chovateľov. Niektoré sú zlomyselné a s chuťou vyvedú nejakú
tú neplechu. Potom sa tvária ako neviniatka a ak máte v domácnosti zvieratiek
viac, určite zanechajú presvedčivé dôkazy ukazujúce na ich vinu. Sú žiarlivé a
netolerantné. Nemajú rady návštevy, lebo podľa ich mienky cudzí ľudia príliš
odvádzajú pozornosť od ich veledôležitých osôbok. Svojich chovateľov zbožňujú,
ale chovajú sa majetnícky. Keď však budú mať pocit, že ich pánovi niekto
ubližuje, neboja sa ho zobákom, pazúrmi a krikom odvážne zastať. Veď sú to pravé
nefalšované Levy v ríši vtáctva.
Hlodavce
Sú ušľachtilými priateľmi a nezákernými kamarátmi. Túžia po pochvale, maškrte
a polichotení. Napriek svojmu neveľkému vzrastu sa považujú za vašich ochráncov
a dobrodincov. Neznášajú, keď si ich nevšímate a nehráte sa s nimi. Dráždiť
hlodavce narodené v znamení Leva sa nevypláca. Aj morča totiž dokáže poriadne
uhryznúť. Zaobchádzajte s nimi vľúdne, je to bezpečnejšie. Rady sprevádzajú
svojich majiteľov do školy i do zamestnania. Milujú jazdu v dopravných
prostriedkoch (dávajú prednosť rýchlym autám pred hromadnou dopravou) a rady
počúvajú vážnu hudbu. Nepohrdnú dobrým jedlom a spia najradšej na mäkkom, teplom
miestečku. Vedia vychutnávať život a naučia to aj vás.
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Láska
Leví džentlmeni sú veľkými ctiteľmi slabšieho pohlavia. Ak uvažujete o
založení vlastného chovu alebo chovnej stanice, lepšieho gavaliera pre svoje
dámy nenájdete. Vystupujú ako praví muži, hlavne kocúry potrebujú mať po boku
poddajnú partnerku, sú ješitné, dôstojné a "pre rodinu" (ich záujmy však musia
byť uspokojené na prvom mieste). Ponúkajú bezpečie, ochranu a zaistenú
existenciu. K potomkom sa síce príliš otcovsky nechovajú, ale skúsený chovateľ
si poradí aj s týmto zlozvykom.
Ona
Zo samičiek, ktorým vládne znamenie Leva, vyrastajú živé a zvedavé stvorenia.
Zvládnuť ich ohnivý temperament robí ťažkosti aj skúseným chovateľom. Sú prchké
a popudlivé, reagujú na najmenší popud, ľahko sa nahnevajú a potom sa neboja
ukázať zuby pôvodcovi svojho rozladenia. Sú trochu pomstychtivé a držia sa
starozákonného pravidla zub za zub. Keď ich, podľa ich názoru, začnete
zanedbávať, odvďačia sa nejakou "roztomilou" neplechou. Sú samostatné a s
prehľadom zvládajú úlohy, ktoré vyžadujú individuálne myslenie a predstavivosť.
Srdce majú na pravom mieste a bedlivo sa starajú o vlastné i adoptívne mláďatá.
K deťom svojich majiteľov sa chovajú, akoby išlo o ich potomkov. Rady sa hrajú a
šantia, ale vždy si udržiavajú rodičovský odstup. Prirodzená autorita, ktorá z
nich vyžaruje, nedovolí dieťaťu ani dospelému prekročiť neviditeľnú medzu. Svoje
práva si vedia ubrániť a nikomu nič neodpustia. Ak sa im znepáči váš sused, je
najjednoduchšie sa presťahovať. Nerady menia názory na ľudí aj zvieratá. Delia
ich na priateľov, nepriateľov a ostatných. Za priateľov sú ochotné obetovať
život, nepriatelia si pred nimi nie sú nikdy istí a ostatných Levice neberú na
vedomie, lebo šedá masa ich nezaujíma. Samičky milujú dobrú a výdatnú stravu.
Chutí im všetko, čo je nezdravé. S pribúdajúcim vekom by im mohla ich
nestriedmosť privodiť nejednu nepríjemnú zdravotnú komplikáciu. Aktívne Levice
sa potrebujú najesť, ale nezaškodí donútiť ich občas držať zdravotnú diétu. Len
čo uvidia, že v jedle sa nemusia obmedzovať len ony, ale aj vy si nejakú tú
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múdrosť, že láska prechádza žalúdkom. Na náhrady, konzervy a suchú stravu si
nepotrpia. Šťavnatý biftečik, kuracie krídelko, do mäkka uvarená hovädzia hruď,
to je tá správna voda na mlyn levích citov! Ak im nie ste schopní poskytnúť
dostatočne kvalitnú a rôznorodú potravu, zadovážte si radšej fenku narodenú v
inom znamení. Levie dámy sú väčšinou urastené, statné a vznešené. Sú silné a
obratné a fyzicky náročné činnosti im nerobia problémy. Telesnú zdatnosť si
zachovávajú do vysokého veku (sú to také Xeny v psom rúchu). Aj keď nie sú
feministky, k predstaviteľom druhého pohlavia sa chovajú zdvorilo a odmerane.
Skôr ako životného partnera v ňom vidia možného otca svojich mláďať, ktorý po
splnení svojho chválihodného poslania navždy zmizne z ich života. Priťahujú ich
skôr fyzické proporcie než intelekt. Ctia silu, zdatnosť a úspešnosť.
Vychudnutého pána, ktorý začína deň cigaretou, pri rýchlom výstupe do prvého
poschodia sa oňho pokúša infarkt, prírodu pozná z počítačového monitora a na psí
cvičák by ho nedostal ani pár volov, si levia dáma nikdy vážiť nebude. Z
vrodenej starostlivosti sa pokúsi oňho starať a chrániť ho ako jedno z
nevydarených mláďať, ale na jeho rozkazy a pokyny nebude brať ani ten najmenší
zreteľ. Blahosklonne ho vypočuje a zariadi sa podľa svojho najlepšieho uváženia.
Je vynikajúcim partnerom pre silných a odolných jedincov túžiacich po
dobrodružnom živote a slobodnej existencii ničím nespútaného individualistu.
Ochočiť si Levicu sa len tak niekomu nepodarí!
Mačky
S mačacími dámami, ktoré ochraňuje mocné znamenie najväčšej mačky zverokruhu,
nebývajú problémy. Sú veselé, zdravé, veľkodušné a majú stále chuť do jedla. Sú
rodené lovkyne a žiadna myš, piskor, ale ani škrečok a morča si pred nimi nie sú
isté svojím hlodavčím životom. Domáce maznavé micky občas v zápale loveckej
vášne prestávajú rozlišovať medzi voľne dostupnou škodnou a "príslušníkmi
domácnosti" a s rovakým zaujatím skočia po myši, ako po neodrastenom kurčati.
Keď ich držíte zatvorené medzi štyrmi stenami, budú si krátiť čas
mnohohodinovými súbojmi s gumovou hračkou či klbkom, alebo sa uspokoja aj so
šnôrou od televízora. Nenechajte ich, aby sa začali nudiť. Začnú si vymýšľať
vlastné hry, ktoré by vám nemuseli byť príjemné. Mačacie pazúry pri šplhaní
zanechávajú na záclonách škaredé stopy v podobe vytrhaných nitiek, pri všetkej
mačacej opatrnosti sa občas prevráti nejaká tá soška alebo váza, a keď je
najhoršie, tak sa váš maznáčik zamotá do obrusa a odsúdi váš obľúbený
porcelánový servis k osudu kamidadze. Kúpte jej bytovú preliezačku pre mačky
(vyjde to lacnejšie) a máte po starostiach. A ešte lepším nápadom je kúpiť
rovnako starého mačacieho kamaráta či kamarátku, alebo sa jej postarať o
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rodičovské starosti s výchovou mačiatok. Mačky-Levice sú vynikajúce, aj keď
trochu dominantné matky, a ak im aspoň raz v živote nedoprajete materské
radosti, nielen že sa prehrešíte proti prírode, ale ochudobníte sa aj o
výnimočný chovateľský zážitok. O svoje mláďatá sa starajú dvadsaťštyri hodín
denne a o ich život a bezpečie bojujú s odvahou a zúrivosťou ozajstných šeliem.
Keď v lese narazíte na hniezdo divých mačiek a matka je narodená v znamení Leva,
berte nohy na ramená a utekajte, akoby ste stretli stádo divých svíň. Na divú
Levicu s cítením neochočenej mačky sa však v prípade potreby dokáže premeniť aj
váš očarujúci, jemný a nežný maznáčik. Stačí mu len dať príležitosť alebo zraniť
jeho city či sebavedomie.
Operence
Samičky sú krásne a odvážne. Nenávidia zajatie a túžia po slobode. Majú živý
temperament, sú zvedavé a spoločenské. Rady sa blysnú v spoločnosti. Operené
dámy so schopnosťami napodobovať najrôznejšie zvuky sa rady a rýchlo učia. Sú
učenlivejšie než samčeky a opakujú nielen ľudské slová, ale napodobujú aj zvuk
kvapkajúceho kohútika, splachovanie na WC, hlasné kašľanie či smrkanie, a
zvládnu aj vŕzganie nábytku a topánok alebo poplašný alarm vášho auta (toto s
obľubou okolo druhej ráno, keď sa vám snívajú najkrajšie sny). Neboja sa ľudí
ani zvierat a vedia sa presadiť aj medzi väčšími a silnejšími súpermi. Vrodená
agresivita (dnes sa jej hovorí asertivita), inteligencia a chuť do života im
pomáha všetko v zdraví prekonať. Dožívajú sa požehnaného veku.
Hlodavce
Často sa bez zjavnej príčiny chovajú ako Levice pred obedom. Ich podráždenosť
a zlá nálada nemá racionálny základ. Keď vás uhryzne pani škrečková, ktorej ste
prá

čistili klietku, môžete si byť na deväťdesiat percent istí, že zdieľate

domácnosť s Levicou. Svoje rozpoloženie nikdy neskrývajú za fasá

K svojim partnerom sa Levice chovajú panovačne a chcú ich dostať takpovediac
pod papuču. Sú nezávislé, trochu škodoradostné a autoritatívne, a než by sa mali
podriadiť, radšej budú žiť samy a pretĺkať sa na vlastnú päsť. Keď ich budete
nútiť do vzťahu, ktorý je pre ne neprijateľný, pokúsia sa ujsť (často sa im to
darí) a začnú viesť nezávislý pohnutý život bojovnej amazonky. Rozhodne sa však
lepšie znesú so samcom než s osobou rovnakého pohlavia. Ak im budete zadovažovať
kamaráta, vyberte mládenca. Milujú svoje mláďatá a kvôli nim sú ochotné sa
zmieriť aj s prítomnosťou partnera, ale majte stále na pamäti, že Levice sú v
láske od prírody nezávislé a slobodné amazonky.
Čo by ste mali vedieť, keď máte doma Leva
1. Levy sú inteligentné, učenlivé a fyzicky nadpriemerne zdatné. Sú
vynikajúcimi obranármi, ošetrovateľmi a opatrovateľmi. Sú ideálnymi spoločníkmi
detí, telesne i mentálne postihnutých, všetkých, ktorí potrebujú priateľstvo
súcit a opateru.
2. Prirodzenosťou Leva je vládnuť a ovládať. Presaďte sa hneď na začiatku
vášho spolužitia svojou autoritou a nenechajte sa podmaniť.
3. Narodení v znamení Leva sú ušľachtilé a čestné stvorenia. Jednajte s nimi
vždy férovo, faloš vám neodpustia.
4. Levy sú náchylné na infekčné ochorenia. Nezanedbajte preventívnu lekársku
starostlivosť a očkovanie.
Partnerské znamenia
Znamenie Leva sa radí medzi takzvané ohnivé znamenia, a preto si všetci
narodení v tomto znamení najlepšie rozumejú s tými, ktorí sa v znaku pýšia
Baranom alebo Strelcom. Snivé Ryby by si s ohnivým levím temperamentom nemuseli
poradiť a Blížence by ich svojím podpichovaním a škodoradostným humorom
rozpálili dobiela.
Panna (23.8. - 22.9.)
Vládca znamenia
Tomuto znameniu, ktorého heslom je "analyzuj", vládne, rovnako ako menlivým
Blížencom, planéta Merkúr a dáva mu do vienka túžbu presadiť sa v spoločnosti a
získať si popularitu známej osobnosti. Narodení v znamení Panny nevedia a ani
nechcú byť sami. Vďaka pôsobeniu Merkúra je ich väzba na človeka veľmi silná.
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Merkúr z nich robí ovplyvniteľné stvorenia so silnou túžbou slúžiť iným. Dokážu
sa prispôsobiť a podriadenosť im nepripadá ponižujúca, ale celkom prirodzená.
Naplnením ich života je práca a byť užitočný. Ideálnym prostredím je pre nich
svorka. Ak patria k zvieratám, vtákom či plazom, ktorým príroda prisúdila život
samotára, nedokážu sa nikdy celkom stotožniť so svojím druhom a občas sa stáva,
že si priateľov vyhľadávajú inde (sú zaznamenané priateľské vzťahy napríklad
medzi ináč samotárskym medveďom a spoločensky založeným psom). Negatívnym
pôsobením Merkúra môže byť konformizmus, podlízavosť, snaha vyhovieť požiadavkám
druhého aj za cenu popretia vlastnej identity. Pôsobenie Merkúra (asteroidy
Ceres a Vesta) v znamení Panny je na rozdiel od Blížencov problematické a môže
spôsobiť nejednu komplikáciu vo vzťahu s vaším manzáčikom.
Všeobecná charakteristika
Všetci domáci maznáčikovia marodení v tomto šiestom znamení zverokruhu
bezmedzne a bezvýhradne milujú svojich pánov. Sú im nablízku v každú dennú či
nočnú hodinu, ťažko nesú aj najkratšie odlúčenie (v prípade, že je vaším
miláčikom slon alebo žirafa, vám to môže trochu znepríjemniť život), na druhej
strane však nevyžadujú skoro žiadnu alebo len minimálnu pozornosť (nemýľte si
pojmy pozornosť a starostlivosť, starostlivosť potrebujú ako všetci domáci
priatelia). Ku šťastiu im stačí vedomie, že ste nablízku.
Vždy sú ochotné pre vás obetovať spánok i plnú misku najobľúbenejšieho jedla.
Sú skromné a nenáročné, vždy sa uspokoja s tým, čo im ponúknete a nikdy sa
nebudú snažiť pre seba získať nejaké výhody. Sú nežné a citlivé. Nekričte na ne,
celkom postačí mierne napomenutie pokojným a nezvýšeným hlasom. Majú sloniu
pamäť a na napomenutie nezabudnú. Málokedy sa rovnakého prehrešku dopustia
dvakrát. Sú pracovité, učenlivé a dajú sa ľahko viesť a ovládať. S ich výchovou
si poradí aj začiatočník. Nehodia sa ako partneri k cholerickým chovateľom s
prchkou povahou, ani k nevyrovnaným fanfarónom, ktorí nemajú jasno, kto sú a čo
chcú. Kľudný a vyrovnaný majiteľ ich naučí veľa zábavných kúskov rovnako ľahko
ako pravidlá slušného správania. Narodení v znamení Panny síce nemajú prenikavý
ostrovtip Blížencov, je im cudzia hĺbavá premýšľavosť Rakov, ale zato sa znažia
byť dokonalí vo všetkom, čo robia. Ich perfekcionizmus a schopnosť nikdy sa
nevzdávať je jednou z najlepších vlastností, ktorú zverokruh svojim dietkam dal
do výbavy pre dlhý a spokojný život.
Ochorenia
Narodení v znamení Panny majú dispozície k žaludočným a črevným chorobám.
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Nezaškodí im preto diétna strava. Starostlivo volený jedálny lístok zabráni
nejednej nepríjemnej žalúdočnej kolike a predíde nafukovaniu. U samičiek hrozí
nebezpečenstvo rakovinových ochorení a dôkladná prevencia bude namieste. Samce
by nemali zanedbávať starostlivosť o chrup a zobáky. Prispeje to aj k obmedzeniu
tráviacich ťažkostí na nevyhnutné minimum. Psy v dopravných prostriedkoch trpia
žalúdočnou nevoľnosťou. Na vine je však skôr slabá nervová sústava než nevhodne
volená strava. Nepomôže ani mierna predcestovná hladovka. Skôr skúste venovať
svojmu miláčikovi viac pozornosti, rozprávajte sa s ním a vysvetlite mu kam a
prečo musí cestovať.
Obľúbená farba
Všetky teplokrvné i studenokrvné Panny si potrpia na eleganciu a zdržanlivosť.
Výstredné chovanie ich odpudzuje. Sú konzervatívne aj pri výbere obľubených
farieb. Majú rady základné farby, zmiešané prenechávajú ostatným znameniam.
Najradšej majú bielu. Ich príbytok by nemal priťahovať pozornosť ostrými
kontrastami, ale umiernenosťou a kľudom. Panny potrebujú meditovať a rušivé
prvky im spôsobujú depresie, ktoré môžu skomplikovať ich zdravotný stav.
On
Samčeky, ktoré majú v rodovom erbe znamenie Panny, potrebujú žiť v symbióze s
chovateľom, ktorý im poskytne ochranu a bude im celoživotnou oporou. K
majiteľovi sú vždy silno citovo viazané a striedanie chovateľov nesú veľmi
ťažko. Prílišné nervové vypätie u nich môže prebudiť sklony k sebadeštrukcii a
vyrovnať sa s nevítanou hladovkou traumatizovaného miláčika nemusí byť ľahká
úloha ani pre skúseného chovateľa. Niektoré jedince reagujú na utrpený šok
prejedaním, ktoré je, hlavne pre menšie a krehkejšie jedince, rovnako
nebezpečné, ako stresom vyvolaná hladovka. Samce si potrpia na subordináciu a
presne vymedzené a dodržiavané pravidlá hry. Na dodržiavanie postupu kladú veľký
dôraz. Majiteľa by nemalo prekvapiť, že maznáčik bez váhania poslúchne jeho
príkaz, ale požiadavka ostatných členov rodiny zostane bez povšimnutia. Narodený
v znamení Panny si totiž vždy vyberá len jedného pána, ktorého poslúcha na slovo
a splní mu aj nemožné. Ostatných chápe buď ako seberovných alebo podriadené
jedince. Sklon k perfekcionizmu je vlastný skoro všetkým samčekom. Potreba
všetkého sa zhostiť na výbornú ich zároveň robí veľmi kritickými k činom
druhých. Keď zistia, že ich milovaný pán nie je taký dokonalý ako sa snaží
vyzerať, stratí v ich očiach úctu, a samec narodený v znamení Panny, ktorý si
nemôže vážiť toho komu dôveruje, si prestáva veriť a neváži si ani sám seba. Z
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týchto samcov by boli výborní spoločníci vojakov, policajtov a úradníkov štátnej
kontroly, teda tých, ktorí svoje povolanie chápu ako životné poslanie, lebo
poriadok a zabehnutý životný rytmus povyšujú na zákon. Ak sa oneskoríte s
kŕmením, narušíte ich vedomie spolupatričnosti s vesmírom ako nemenným
poriadkom. Zradíte ich a ich svet sa zrúti.
Psy
Psy narodené v znamení Panny sú pokojné a rozvážne. Náhodným pozorovateľom
pripadajú až flegmatické. Nepotrebujú stálu pozornosť, stačí, keď im dovolíte,
aby sa na vašej činnosti podieľali tichým prizeraním. Veľa vecí odpozorujú a
čoskoro sa naučia samy otvárať dvere miestnosti i chladničky (ak im to dovolí
výška), nosiť vám papuče a noviny, a bez požiadania predvedú sed vo vašom
obľúbenom kresle. Keď v televíznom seriáli uvidíte psa, ktorý vedie auto, určite
sa narodil v znamení Panny. Pri všetkých svojich kvalitách sú skromné. Vynikajú
ohľaduplnosťou a nikdy nežadonia, aby ste s nimi išli na prechádzku, aj keby to
už veľmi potrebovali. Nenechávajte ich trpieť a dodržiavajte pravideľný
vychádzkový rozvrh. S pribúdajúcimi rokmi sú psy-Panny náchylné k zápalom
močových ciest a k tvorbe ľadvinových kameňov. Nepravideľné venčenie môže tieto
nepríjemné zdravotné ťažkosti naštartovať. Narodení v znamení Panny sú veľmi
tichí a vaši susedia si po dlhé mesiace nemusia vôbec všimnúť, že sa vaša rodina
rozrástla o nového člena. Majú priateľskú povahu a svojou milou nevtieravosťou
vám spríjemnia aj ten najpochmúrnejší deň. Rady sa hrajú, ale je im cudzie
bujaré vystrájanie bez dodržiavania pravidiel slušného chovania. Majú rady deti,
ale rozjareným a rozmaznaným nezbedníkom sa radšej vyhnú. Veľmi dbajú na čistotu
a snažia sa udržiavať svoj pelech vo vzornom poriadku. Na rozdiel od psov
narodených v znamení Býka a Barana sa rady kúpu a návšteva psieho kozmetického
salóna je pre nich milým darčekom. Vymydlené, vykefované a voňavé si vykračujú
ako králi - krajšieho a sebavedomejšieho psa nestretnete v širokom okolí.
Kocúry
Rovnako ako psy, aj kocúry narodené v tomto znamení sú kľudné, rozvážne a
cieľavedomé. Svojho pána si vyberajú samy. Nestrácajú hlavu, keď sa nič nedarí
podľa ich plánov, sú vytrvalé a ako skúsený psychológ vedia aj ony donútiť
protivníka (alebo partnera), aby im splnil, čo im vidí na očiach. Sú rodení
stratégovia, a ak sa im zapáčite, nič ich neodradí od spoločného života s vami.
Sú pedantné, čo sa týka upratovania a čistoty, a nikdy nebudú zdieľať spoločnú
domácnosť s neporiadnikom. Majú vysoké estetické cítenie, ale bezúčelná krása

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ich neoslovuje. Ocenia krásu letiaceho motýľa, silu a cieľavedomosť služobného
psa, ale nový preliv paničky alebo pestrá kravata pána ich necháva chladnými.
Nikdy sa nestanú náruživými milovníkmi televíznych programov. Ocenia však, keď
si zadovážite televízor čo možno najväčší. Rady sa totiž vyhrievajú a televízna
skrinka im pripomína ich predkami kedysi takú obľúbenú pec. Pretože programy
nekomentujú, nezáleží či je to športové stretnutie alebo detektívka, sú milými
spoločníkmi pre telemaniakov, ktorí pri televízii trávia dlhé hodiny. Kocúry v
znamení Panny starostlivo dbajú o svoj zovňajšok a zdravie. Spolužitie s
dvojnožcom ich naučilo vyžadovať kvalitnú stravu. So zvyškami sa neuspokoja. Ku
konzervám sú skeptické. Sú dobrými a úspešnými lovcami, ale o mäso myší príliš
nestoja. Radšej vám prinesú úlovok ukázať a určite za odmenu ocenia nejakú tú
maškrtu. Kocúry-Panny nie sú práve najzdatnejšími milovníkmi. Potrebujú čas a
niekedy aj postrčiť.
Operence
Sú to neurotici. Zanovito trvajú na prísnom dodržiavaní denného režimu a spať
chodia so sliepkami. Keď im cez klietku zabudnete prehodiť prikrývku, spoznáte
aké to je, ocitnúť sa v pípajúcom a škriekajúcom vtáčom pekle. Rovnako dokážu
život osladiť flamendrom a narušiteľom nočného kľudu. Ak si zadovážite za
priateľa operenca narodeného v znamení poriadkumilovnej a usadlej Panny,
rozlúčte sa s poriadaním bujarých večierkov, alebo ich preneste k susedom, alebo
aspoň do veľmi vzdialenej miestnosti vášho rodinného sídla.
Hlodavce
Morčatá, králiky i biele myšky sa rady hrajú. Sú zvedavé, rýchlo chápu a dlho
si pamätajú všetko, čo ste ich naučili. Všetky hlodavce narodené v znamení Panny
sú rodení domáci maznáčikovia. S rozkošou sa nechajú hladkať, škrabkať, maznať a
vydržia to hoci celý deň. Sú čistotné a trpia, keď im ich majiteľ zabudne
vyčistiť ich ináč útulný bytík. Ak nemáte práve čas, aby ste sa im venovali,
urobia si vlastný program. Nikdy nie sú na obtiaž a vždy sú tými najlepšími
kamarátmi detí, dospievajúcich i dospelých.
Láska
Zvieratá, vtáky i plazy narodené v šiestom znamení zverokruhu kladú na svojich
partnerov až prehnané nároky. Samce sú prehnane kritické. Pretože nájsť
ideálneho partnera, ktorý by spĺňal všetky ich požiadavky, sa im nikdy nepodarí,
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sú k láske skeptické a prepadajú smútku. Sú spoľahlivé, zodpovedné, ale pre
niektoré znamenia symbolizujú nudu a nedostatok fantázie. Nie sú sexuálne
náruživé a majiteľ, ktorý túži po rozvetvenom chove sa môže dočkať nejedného
sklamania. Svojim partnerom sú však verné a k mláďatám mávajú vcelku pekný
vzťah.
Ona
Samičky sú živé, bystré a veľmi aktívne stvorenia. Milujú pohyb a sú
nešťastné, keď sa musia uspokojiť so životom medzi štyrmi stenami bez možnosti
pohybu na čerstvom vzyyj

spoločnosť. Bez lásky sa časom zmenia z milých a nežných stvorení na nervózne,
hysterické a nevyspytateľné dračice. Fenky narodené v znamení Panny potrebujú
pána, ktorý sa bude po väčšinu dňa zdržiavať v ich blízkosti. Sú úplne nevhodné
pre majiteľov, ktorí odchádzajú skoro ráno a vracajú sa neskoro večer. Okrem
pravideľného venčenia by im chovateľ mal zaistiť život v prostredí, v ktorom
nebudú osamotené. Samota ich rozžiali a nie je nič nepríjemnejšie než vyjúci a
štekajúci maznáčik, odkázaný v paneláku na pochopenie susedov. Služobné a
pracovné plemená bez ťažkostí zvládnu úskalia výcviku. Sú veľmi zodpovednými
spolupracovníkmi svojho pána. Fenky sa vždy snažia splniť úlohu čo najlepšie. Ak
napriek tomu nedokážu podať špičkový výkon, nie je to ich chyba. Buď zlyhal
ľudský faktor a pes nepochopil, čo sa od neho žiada, alebo je načase navštíviť
veterinára. Spoločenské plemená zol

Operence
Rovnako ako mačky - Panny, s ktorými ináč nemajú nič spoločné, sú schopné celé
dni sedieť na bidielku a venovať sa zušľachťovaniu svojho zovňajšku. Ich
životným poslaním je byť krásnymi drahokamami prírody, a to sa im aj darí.
Nadšene sa zúčastňujú všetkého spoločenského diania a radostným pípaním,
švitorením, spevom a niekedy aj štipľavými výrazmi vítajú každučkú návštevu,
ktorú si privediete (budú ju považovať tak trochu za svoju, lebo za takým nudným
tvorom, ako ste vy, by predsa nikto neprišiel). Rady sa zhovárajú, ale nie sú
dotieravé. Ak im chcete naozaj urobiť radosť, zariaďte im v ich príbytku malú
kúpelňu!
Hlodavce
Snažia sa byť s každým zadobre a sú najšťastnejšie, keď ich ponecháte na ne
samé alebo s ich potomkami. Na rozdiel do samčekov narodených v znamení Panny si
hlodavé dámy na ľudskú spoločnosť veľmi nepotrpia a považujú ju za nutné zlo.
Trpne znášajú vaše pozornosti a snívajú o kľude a tichu udržiavaného pelecha.
Nie sú žiane neporiadnice a na čistotu dbajú veľmi starostlivo. Sú veľmi pekné a
medzi predstaviteľkami svojho druhu patria k najkrajším. Majú jemný, nádherne
sfarbený kožúšok nad ktorým plesá nielen srdce milovníkov zvierat, ale,
bohužiaľ, aj kožušníkov.
Lásč
ččS
ky
čima narodené v znamení Panny sú krásne, pôvabné a chladné. Sú pozornými a
starostlivými matkami, ale len čo sú ich mľáďatá schopné sa o seba postarať,
rady sa vzdajú ich spoločnosti. Pri zoznamovaní môžu potenciálneho ženicha
odradiť svojou nevšímavosťou a chovateľ im musí trochu pomôcť. Mávajú však
takých krásnych potomkov, že majitelia samičiek neľutujú čas, aby ich
presvedčili o krásach opakovaného materstva.
Čo by ste mali vedieť, keď máte doma Pannu
1. Narodení v znamení Panny sú citliví a vnímaví. Nikdy na nich nekričte, ani
ich fyzicky netrestajte. Postačí pokojné napomenutie, stresové situácie u nich
vyvolávajú depresie.
2. Váš miláčik potrebuje majiteľa, ktorý mu bude schopný poskytnúť oporu,
ochranu a istotu, že ho má rád.
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3. Panny sú učenlivé a pracovité. Za všetkých okolností odvádzajú vynikajúcu
prácu, lebo sú od prírody perfekcionisti a puntičkári.
4. Všetci narodení v znamení Panny si potrpia na prísnu hygienu. Udržiavajte
ich súkromie v čistote a poriadku - budú štastné.
Partnerské znamenia
Narodení v znamení Panny si najlepšie rozumejú s tými, ktorí sa narodili v
znamení Býka alebo Kozorožca. Dobre vychádzajú aj s tými, ktorým vládnu Váhy.
Blížence sa k Panne nehodia. Príliš milujú abstrakciu a Panna je znamením
analýzy. Je to zemné znamenie, a preto mu vyhovuje solídnosť, cieľavedomosť a
kľudná existencia nenarušená náhlymi zvratmi osudu.
Váhy (23.9. - 23.10.)
Vládca znamenia
Znameniu Váh vládne, rovnako ako znameniu Býka, krásna a tvorivá planéta
Venuša. Je planétou ženskosti, lásky a erotiky, ale aj pracovitosti a schopnosti
sebazdokonalenia. Narodeným vo Váhach dáva do vienka láskyplnú priateľskú
povahu. Na prvý pohľad ľahko ovládateľné tvory sa však vďaka pôsobeniu silnej a
nápaditej Venuše dokážu samy rozhodovať, nachádzať a realizovať zložité riešenia
problémov. Nikdy nejdú tou najľahšou cestou, ale vždy dôjdu k cieľu. Venuša im
dáva hravosť, ale zároveň aj určitú dávku plachosti, ktorá ich núti sa strániť
hlučnej a bujarej spoločnosti. Dávajú prednosť intímnemu prostrediu rodinného
kruhu. Priateľstvo so svojimi súkmeňovcami naväzujú horšie než narodení v
ostatných znameniach. V láske sú vďaka vplyvom Venuše skôr romantici a rojkovia
než dobyvatelia. Spočiatku si k svojim novým majiteľom zachovávajú zdvorilý
odstup, ale chovajú sa priateľsky. Poskytnite im trochu času. Keď sa im
zapáčite, získate v láske a priateľstve nového kamaráta, skutočný poklad. Sú
verné a obetavé a vedia mať rady svojich chovateľov v dobách dobrých i zlých.
Všeobecná charakteristika
Znamenie Váh otvára druhú polovicu zverokruhu. Jeho príslušníci už môžu
nadväzovať na skúsenosti predchodzích piatich znamení. Detstvo a dospievanie je
za nimi, stoja na prahu dospelosti. Narodení v tomto znamení chápu seba ako
súčasť spoločnosti. Spoločenské sebauvedomovanie a naväzovanie kontaktov s
okolím tvorí základ ich životného poslania. Domáci maznáčikovia, ktorým vládnu
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Váhy, sú ideálnymi partnermi ľudí, ktorí hľadajú priateľstvo a lásku. Váhy ku
svojej existencii potrebujú vzťah, či už priateľský alebo partnerský. Hlavne u
zvierat a vtákov, ktoré sú zvyknuté po tisícročia žiť v čo najužšom kontakte s
človekom, je to zvlášť zjavné. Psy a kone, ktoré sa narodili v tomto znamení, sú
ako stvorené na to, aby robili spoločnosť ťažko chorým alebo mentálne zaostalým
deťom. Sú trpezlivé, oddané, vyrovnané, majú stále dobrú náladu a dalo by sa na
nich rúbať drevo - sú to dobráci. Domáci maznáčikovia majú veľkú potrebu žiť v
harmonickom vzťahu so svojím okolím. Vzťah s človekom chápu ako rovnoprávne
partnerstvo. Sú ochotné dávať a obetovať sa, ale nikdy nebudú otročiť. Keď sa im
zdá, že majiteľ nie je hoden ich partnerstva, môžu sa pokúsiť vzťah ovládnuť a
vystupujú veľmi dominantne. Pri ich inteligencii nie je pre ne vôbec ťažké si
"svojho človeka" podmaniť. Majú silno vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Nie sú
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On
Samce narodené v tomto znamení majú rady súlad a poriadok. Pohoršuje ich
všetko, čo ho narúša. Vyhýbajú sa sporom a násiliu a radšej ustúpia. Až keď už
niet vyhnutia a okolnosti ich k tomu donútia, sú ochotné sa postaviť na odpor.
Ich zmierlivá povaha vyvoláva zdanie, že sú zbabelé, ale opak je pravdou. Vedia
sa pred životom obhájiť. Postavia sa na obranu svojho pána aj "rodiny" - bojujú
statočne a s plným nasadením. Sú veľmi citlivé, a keby mali ľudské vlastnosti,
asi by písali básne. K svoju okoliu sa chovajú veľmi ohľaduplne a nikdy s nimi
nie sú ťažkosti. Dokážu oceniť krásu, život v špinavom, zanedbanom a tmavom
prostredí je pre ne trestom, ktorý si nezaslúžia. Sú rodenými estétmi. Snažia sa
byť dokonalé vo všetkom, čomu sa venujú. Túžia po živote v pokojnom prostredí a
pred ruchom veľkomesta dávajú prednosť vidieku alebo okrajovým vilovým štvrtiam.
Sú znášanlivé. Ako praví diplomati volia strednú cestu a ak je to len trochu
možné, snažia sa vyhnúť otvoreným konfliktom. Svojho pána milujú a sú šťastné,
keď si ho môžu vážiť. Vek pre ne nič neznamená. Za vodcu svorky uznajú malé
dieťa rovnako ako dospelého. Rozhodujúci je cit pre spravodlivosť, vyrovnanosť a
schopnosť lásku nielen prijímať, ale aj dávať. Sú veľmi nesebecké a vždy sa
snažia uspokojiť najprv potreby druhých, až potom myslia na seba. Sú trochu
nerozhodné a váhavé a niekedy ich treba postrčiť. Nenávidia roztržky a rozchod
svojich majiteľov nesú veľmi ťažko a niekedy ho zaplatia životom. Buďte k nim
rovnako ohľaduplní a láskaví ako ony k vám a vytvoríte dokonalý pár.
Psy
Citovo sa zblížia vždy len s jedným pánom. Výnimkou sú azda len beagle. Tieto
strakáče si v rodinnej svorke zriedka vyberú len jedného obľúbenca. Sú zvyknuté
na život vo väčšej skupine a k ostatným členom spoločnej domácnosti sa chovajú
podľa toho, aké miesto na spoločenskom rebríčku zaujímajú. Vždy sa bez reptania
podriadia vodcovi a je im úplne jedno, či hlava rodiny nosí nohavice alebo chodí
v sukni. Inštinktívne vycítia kto skutočne drží oprate v rukách. Výchova a
výcvik pracovných a služobných plemien má svoje úskalia. Psy narodené vo Váhach
sú často nerozhodné a v krízovej situácii môžu zostať bezradné. Príliš sa
nehodia k výcviku, službe a prácam, ktoré vyžadujú rýchle a samostatné
rozhodovanie. Väčšie psychické zaťaženie ich traumatizuje a vyvoláva depresie.
Priame rozkazy a želania svojich majiteľov plnia rýchlo a ochotne. Všetky psy,
bez ohľadu na plemeno a vek, sú ideálnymi spoločníkmi malých i veľkých detí.
Milujú hry a šantenie, pritom sú dostatočne rozvážne, aby neohrozili bezpečie a
zdravie svojich malých pánov. Až uvidíte psa, ktorý sa pred prejdením cez cestu
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starostlivo rozhliadne na obe strany, môžete si byť istí, že sa narodil v
znamení opatrníckych Váh. Títo štvornohí priatelia človeka neponechávajú nič
náhode. Hlavne jazvečíky sú rodení prognostici. Ich zahĺbaný výraz svedčí o tom,
že váš psík zvažuje všetky pre a proti a snaží sa vybrať optimálne riešenie, ako
vás čo najrýchlejšie presvedčiť o nutnosti stráviť víkend v lone prírody. Všetky
psy-Váhy rady cestujú a na dovolenkách sú milými a bezproblémovými spoločníkmi.
Kocúry
Nepatria síce medzi najkrajších predstaviteľov svojho rodu a len zriedkavo si
zo súťaží odnášajú palmu víťazstva, zato im nikto nemôže uprieť pôvab,
gracióznosť a schopnosť reprezentovať na verejnosti svojho chovateľa. Sú veľmi
inteligentné. Rady pozorujú, zvažujú a len málokedy dajú svoje názory otvorene
najavo. Na prvý pohľad by sa zdalo, že váš maznáčik sa riadi receptom "muchy
zjedzte si ma", ale zdanie klame. Kocúry všetko starostlivo ukladajú do vrecák
pamäti a potom rozvážne použijú v prospech svoj alebo tých, ktorých majú rady.
Kocúr v čižmách bol vraj tiež narodený v znamení Váh. Ich nie príliš lichotivou
vlastnosťou je pohodlnosť a lenivosť (nie však duševná, v tom sú výkonné až
veľmi). Nie sú zdatnými športovcami a radšej si doprajú dostatok odpočinku pekne
v teplúčku. Pretože to sú maškrtníci a priatelia dobrej kuchyne, môžu sa už v
ranom veku zmeniť na dôstojne sa pohybujúceho bucka. To však nesvedčí ich
zdraviu, preto dbajte, aby sa váš miláčik neprepchával a mal dostatok pohybu.
Rady sa maznajú - škrabkať za ušami sa nechajú s naozajstným pôžitkom. Slastne
pradú, preťahujú sa, otvárajú v extáze papuľky a vy si ani neuvedomíte, že z
náhodného pohladkania je niekoľko minútové láskanie a práca zatiaľ stojí. Kocúry
však vedia, že práca nie je zajac, a preto neutečie. Keď si takého priateľa
zadováži lenivec hľadajúci ospravedlnenie pre svoje ničnerobenie, poskytne mu
kocúr nespočetne námetov na výhovorky. Beda však, keď zanedbá jeho pelech alebo
misku. Razom je z pecivála pedantský moralista. Pustí sa do chytania myší a
presnorí všetky zaprášené kúty a pán chtiac-nechtiac bude za okamih zahanbene
nasledovať jeho príklad (teda až na tie myši).
Operence
Váš miláčik neznáša hluk, striedanie partnerov a rozhárané pomery. Neistota a
nepravideľný životný rytmus by ho onedlho priviedli na pokraj zúfalstva. Nedobrý
psychický stav sa u nich prejavuje zvýšenou nervozitou, rýchlym poskakovaním a
hysterickým krikom. Keď sa situácia nezlepší, môžu si začať na protest vytrhávať
pierka a vám zanedlho namiesto pestrofarebného vtáka bude na bidielku v klietke
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sedieť ošklbaná nevraživá sliepka. Rozprávajte sa s ním, nepúšťajte mu rock,
čistite mu pravidelne klietku a dozrite na to, aby mal vždy dostatok čistej vody
a krmiva. Odmení sa vám veselým štebotom a láskyplným obštipkávaním vášho ušného
lalôčika.
Hlodavce
Ak vediete sedavý život, dokážete pripraviť chutný zeleninový pokrm a
netrávite všetok čas sledovaním televízie, získate v hlodavčom samčekovi
narodenom v znamení Váh, ideálneho spoločníka. Má rád kľud a pohodu. Po celý rok
je veselý a milý. Nie je rád sám, ale nerád cestuje. S nadšením prijme
priateľku, ktorú mu zaobstaráte. Je to rodený optimista, ale aj skeptik. Keď sa
k nemu budete chovať prívetivo, milo ho to prekvapí a dovolí vám, aby ste ho
hladkali, láskali a škrabkali tak dlho, ako sa vám bude chcieť.
Láska
Majitelia samcov narodených v znamení Váh sa nikdy necítia osamelí. Nemali by
preto dopustiť, aby sa tak cítil ich miláčik. Váhy sa nikdy neuspokoja len so
spoločnosťou ľudského pána. Ku šťastiu potrebujú aj duševný súzvuk s niekým, kto
pochádza z rovnakého rodu. Nerady striedajú partnerky, túžia po stálom,
dlhodobom vzťahu. Sú verné. Osamelý samček, ktorému osud ešte nedoprial
partnerku, prepadá smútku a potom dlhé hodiny apaticky sedí na jednom mieste a
neprítomným pohľadom sleduje každý váš pohyb.
Ona
Samičky sú bystré, prirodzene inteligentné, milé a trochu hanblivé. Na prvý
pohľad budia zdanie, že sú nenáročné a ľahko ovládateľné. Dokážu sa ľahko a
rýchlo prispôsobiť novému prostrediu a onedlho sú citovo závislé na novom domove
aj majiteľoch. Nerady sa zmierujú so zmenami, ale ani zďaleka ich tak
netraumatizujú ako samčeky narodené v tom istom znamení. Nenápadne si v novej
rodine budujú pevné postavenie a chovateľ si ani nevšimne, koľko výhod si jeho
miláčik dokázal vo veľmi krátkom čase pre seba získať na úkor ostatných členov
svorky. Samičky-Váhy majú slabosť pre silnejšie pohlavie a lepšie sa zblížia s
pánom než s paničkou. Milujú deti, a keď im nedoprajete vlastných potomkov,
adoptujú vaše deti alebo vás. Majitelia samičiek narodených vo Váhach sa nikdy
necítia osamelí. Zvieratá, vtáky aj plazy mávajú väčšinou dlhý a šťastný život.
Samičky sa tešia dobrému zdraviu až do neskorej staroby. Sú taktné, majú
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nekonfliktnú povahu a zmysel pre povinnosť. Fyzicky sú príťažlivé, aj keď žiadne
krásavice. Ich súmerná postava a krásne oči si však ľahko získajú každé srdce.
Sú ideálnymi partnerkami pre dominantných chovateľov. Obtočia si ich okolo
prsta. Sú chápavé, učenlivé a nič sa im nemusí opakovať dvakrát. Aj malé, práve
odstavené mačiatko pochopí, kde je jeho miestečko na spanie, kde nájde misku s
niečím dobrým na zub a kde si môže v prípade potreby odskočiť uľaviť útrobám.
Samičky-Váhy sú vyrovnané a harmonické stvorenia, ktoré svojim majiteľom
prinášajú len radosť a šťastie.
Fenky
Psie slečny túžia po materstve, v ktorom vidia hlavnú náplň svojho života. Keď
majiteľ nemá pre ich potreby pochopenie, môžu sa u nich prejaviť príznaky
falošnej brezivosti a bude musieť zasiahnuť veterinár. Fenky sú výbornými
matkami a vlastné mláďatá priam zbožňujú. Len nerady sa s nimi lúčia a dlho
oplakávajú ich stratu. S príchodom nových šteniat je však všetko rýchlo
zabudnuté. K cudzím mláďatám sa však chovajú ako rozprávkové macochy, ľudské
mláďatá ale milujú ako svoje vlastné. Svojho pána či paničku poslúchajú na
slovo, ale na staré kolená sa často stávajú nedotklivými a skúšajú majiteľovu
trpezlivosť najrôznejšími rozmarmi. V rodinných vzťahoch sa výborne orientujú a
k jednotlivým členom sa chovajú podľa okolností ich vzostupu a pádu. Nikdy sa
otvorene nepostavia proti vôli "svojho" pána, ale vždy nájdu spôsob, ako to
zaonačiť k spokojnosti všetkých. Vystupujú ako nenáročné až asketické dámy. V
skutočnosti im ale veľmi záleží na vašej pozornosti, pohodlnom pelechu
(najlepšie si odpočinú vo vašej posteli) a maškrtách. Váhy sú rodené diplomatky
(ľahko by zvládli úlohu veľvyslankyne aj v tej politicky najháklivejšej krajine)
a vedia, ako si svojho človeka ochočiť. Majú veľký zmysel pre spravodlivosť a
proti bezpráviu, či už je namierené proti nim alebo niektorému z členov svorky,
sa dokážu vážne ohradiť. Svojich priateľov sa vedia zastať, a ak to nejde ináč,
ukážu aj zuby. Sú dobrými strážkyňami. Hlasno štekajú, ale ako obranárky príliš
zdatné nie sú.
Mačky
Sú stoperncentnými domácimi zvieratami. Život divokých slobodných šeliem ich
ani v najmenšom nepriťahuje. Možno len na televíznej obrazovke si zo záujmom
prezrú prales a pokochajú sa loveckými úspechmi svojich príbuzných. Misku
teplého mileka a kúsok nadrobno nakrájaného hovädzieho mäsa s vločkami by však
za nič nevymenili. Sú veľmi prítulné a domácke. Pribehnú na prvé zavolanie a
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vždy sú ochotné pozorne vypočuť všetky vaše ponosy a náreky. Ich láska a
pochopenie vám pomôže nájsť správne riešenie problémov a zaženie vám z čela
chmáry. Sú výbornými spoločníčkami starších a osamelých ľudí. Cítia sa však
dobre aj vo veľkých rodinách s deťmi. Ich kľudná a milá povaha si ľahko získa
srdce aj toho najväčšieho odporcu mačacieho rodu a presvedčí ho o jeho
prednostiach. Mačky sú veľmi čistotné, a keď náhodou nejakým nedopatrením
zabudnete vyčistiť ich toaletu, prídu vám to taktne pripomenúť. Na záhrade po
sebe dôkladne zahrabú všetky stopy svojej telesnej očisty. Bohužiaľ si s obľubou
vyberajú skyprené kvetinové záhony. Majú totiž veľký zmysel pre krásu, a tak nie
je ľahké ich presvedčiť, že mačacince nie sú práve tým najvhodnejším hnojivom.
Málokedy si vyberú vo svojej rodine obľúbenca. Rodinu a dom chápu ako
nedeliteľný celok. Mačky narodené v znamení Váh milujú harmóniu a každé
zaškrípanie v mechanizme vášho spoločenstva sa ich nemilo dotkne. U citlivejších
jedincov môžu rodinné rozpory vyvolať aj príznaky neurózy. Taká mačka stráca
chuť do jedla, je nepokojná a prestáva dbať o svoj inokedy taký jemný a lesklý
kožuch.
Operence
Samičky narodené v znamení Váh sú rozmarné a občas rady na svojho majiteľa
zaútočia podľa vzoru veľkých dravcov. Sú však nežné a ich uštipnutie je skôr
pohladením a prejavom priazne. Rady sledujú každú vašu činnosť a záujem
prejavujú o varenie, šitie, vysávanie, umývanie riadu i písanie dopisov. Nie sú
príliš urečnené a samičky papagája nie je ľahké naučiť opakovať slová. Majú
rady, keď dvierka na klietke zostávajú cez deň otvorené a ony môžu slobodne
voliť, či zostanú za mrežami, alebo si doprajú prechádzku. Kým ich však necháte
si zalietať, dôkladne skontrolujte, či ste zabezpečili okná.
Hlodavce
Hlodavé slečny, či z rodu králikov, morčiat, škrečkov, veveričiek alebo myší
sú veselé a milé. Nikdy nestrácajú dobrú náladu a ich radosť zo života je
nákazlivá. Celé hodiny vydržia snoriť, čistiť, upravovať. Sú to zberateľky a v
ich pelechu nájdete stratenú cievku nití, zakotúľaný gombík, stratený prsteň a
kopu ďaľších, dávno oželených vecí. Považujú ich za svoje vlastníctvo a veľmi sa
ich dotkne, keď sa im pokúsite ich vziať. Rady sa nechajú hladkať a s obľubou sa
nechávajú nosiť v pohodlnej taške. Občas sa s vami prídu samy pomaznať, hlavne
keď zacítia nejakú dobrotu.
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Láska
Samičky majú rady spoločnosť. Na rozdiel od samcov narodených v rovnakom
znamení sa uspokoja s citovým putom, ktoré ich viaže k ich dvojnožcovi, ale budú
oveľa štastnejšie, keď im zadovážite partnera. Sú však plaché a ostýchavé a budú
potrebovať vašu podporu a pomoc. Milujú svoje mláďatá a sú veľmi pozornými a
starostlivými matkami. K cudzím mláďatám sa však chovajú macošsky. Milujú deti a
ak nemajú vlastných potomkov, adoptujú ľudské.
Čo by ste mali vedieť, ak máte doma Váhu
1. Narodení v znamení Váh sú učenliví a poslušní. V krízových situáciách však
zostávajú často bezradní a potrebujú vašu pomoc a podporu.
2. Ich nekonfliktná povaha z nich robí ideálnych partnerov dominantných
chovateľov.
3. Narodení v znamení Váh vytvárajú silné citové puto k celej rodine.
Zriedkavo si vyberú jediného pána.
4. Bez partnera sa Váhy cítia osamelé a neúplné. Doprajte im radosť z partnera
či partnerky. Aj vám bude veselšie, hlavne až vás obšťastnia potomkami.
Partnerské znamenia
Vhodnými partnermi pre narodených v znamení Váh sú všetci, čo sa narodili pod
záštitou Blížencov alebo Vodnára. Váhy patria medzi trojicu vzdušných znamení a
vzduch si vždy najlepšie rozumie so vzduchom. Spolužitie s ohňom a vodou je
nebezpečné, a zemné znamenia sú pre ne príliš ťažkopádne.
Škorpión (24.10. - 22.11.)
Vládca znamenia
Vládcom tohto znamenia je planéta Pluto. Je to mužská planéta symbolizujúca
vôľu a snahu zaistiť si vládu nad ostatnými. Je to veľmi silná planéta, ktorá v
nepriaznivom postavení prináša ničivú energiu a agresívne konanie voči ľuďom i
svojim súkmeňovcom. Planéta Pluto bola dlho zatracovaná kvôli svojmu "pekelnému"
pôvodu. Pluto bol bohom podsvätia, vládcom noci. Sústreďoval všetky tajomné,
neviditeľné sily vesmíru. Prisudzovali mu všetko, čo sa vymykalo priemernosti, v
dobrom alebo zlom. Vášmu maznáčikovi prináša Pluto silný a neohrozený charakter,
nepoddajnosť, ale aj nadpriemerné schopnosti a nadanie. Jeho zástupcovia sú
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pyšní a spoliehajú sa len na seba. Sú to silné osobnosti ovládajúce svoju ríšu.
Dôverujú len sebe a je ťažké získať si ich priateľstvo. Sú odlišné svojou silou
a nezávislosťou a väčšinou v sebe živia vedomie, že vďaka tejto odlišnosti
vlastne nikde nepatria, sú cudzincami v rámci svojho rodu, a pokrvne
nespriaznení ich naopak pokladajú za svojich príslušníkov. Spolužitie s tými,
ktorým vládne Pluto nie je ľahké, ale aspoň sa nikdy nebudete nudiť. Život s
tvormi narodenými v znamení Pluta je neustály boj, ktorý medzi sebou povediete,
ale aj súboj s vlastným vnútrom. S láskou ruku v ruke kráča nenávisť, s
oddanosťou zrada, vedľa pravdy je lož. Len rovnako silné osobnosti nájdu so
svojím maznáčikom spoločný jazyk, zamilujú si ho a možno v ňom časom získajú aj
priateľa.
Všeobecná charakteristika
Domáci maznáčikovia, ktorým vládne vodné znamenie Škorpióna, nedokážu žiť dlho
v kľude. Túžia po neustálej činnosti, zmene, pohybe. Potrebujú sa stále niečo
nové učiť, zamestnávať svoj mozog a telo. Sú nároční k sebe i ostatným. Fyzicky
zdatný maznáčik nikdy neodpustí svojmu pánovi, že sa zadýchava hore schodami a
na cvičáku mu robí hanbu svojou pomalosťou a nešikovnosťou. Kone rozoznajú váš
strach a s chuťou sa vás pokúsia kopnúť alebo uhryznúť. Nikdy im nesmiete ukázať
vlastnú slabosť, či máte doma škorpiónie mača, šteňa alebo malú ťavu. Ich úsilie
byť vo všetkom dokonalé je až nezdravé. Strach z vlastného zlyhania z nich robí
úzkostlivých pedantov. Sú veľmi vytrvalé a trpezlivé. Energie majú na
rozdávanie. So cťou obstoja v zložitých situáciách. Až sa dočítate o domácom
maznáčikovi, ktorý sa stratil z auta či vlaku niekoľko desiatok kilometrov od
domova a po dlhom putovaní našiel cestu domov, overte si, či to nebol zástupca
Škorpióna. Preslávený Londonov Biely Tesák mal všetky znaky tohto neskrotného
znamenia. Škorpióny cítia, že sa líšia od ostatných a ťažko hľadajú miesto v
spoločnosti sebe podobných. Možno práve preto majú tak blízko k človeku. Nikdy
mu celkom nedôverujú, ale nadviažu s ním vzťah lepšie než so svojimi
súkmeňovcami. Nedokážu sa uvoľniť, vždy ich akási sila brzdí a znemožňuje im
naplno prejaviť city. Kto chce komunikovať so Škorpiónmi, musí sa naučiť čítať
medzi riadkami. Majú dar predvídavosti, vycítia hroziace nebezpečenstvo a vedia
včas zareagovať. Sú bytré, inteligentné a ich kritickosť a prezieravosť im
umožňuje rýchlo odkryť slabiny protivníka, ale aj priateľa.
Ochorenia
Narodení v tomto silnom znamení zverokruhu majú predpoklady k chorobám ľadvín
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a močového ústrojenstva. Ho.

Neverte ich smutným očiam. Škorpióny sú stále v strehu a len čo na okamih
poľavíte, okamžite využijú situáciu a pokúsia sa kartu obrátiť. Beda, keď to
budete vy, kto bude musieť poslúchať!
Psy
Zo šteniat narodených v znamení Škorpióna možno nevyrastú krásavci, ale keď sa
im budete venovať a odmalička ich vychovávať, získate jedného z najlepších
pomocníkov človeka. Psy, ktoré majú v rodokmene napísané služobný alebo
pracovný, sa v psom svete stávajú jednotkami. Chovatelia a cvičitelia však s
nimi majú plné ruky práce. Nie je ľahké zvládnuť ich neskrotný temperament a
naučiť ich potlačiť prvú impulzívnu reakciu na udalosti. Aj keď sa to nezdá, sú
psychicky zraniteľné. Ťažko sa vyrovnávajú s príkorím, ale aj s ostrejšími
slovami, nieto ešte s fyzickým týraním (za týranie považujú aj zaslúžený trest,
akým môže byť plesnutie po zadku rozguráženého šťeňaťa). Ich myseľ ovládajú
emócie. Pocity viny, hnevu, hnev vyplývajúci s frustrácie z neschopnosti
predvídať každý váš krok, to sú nočné mory, ktoré občas navštevujú bludné duše
psov narodených v znamení Škorpióna. Doprajte svojmu maznáčikovi dostatok času,
aby vás mohol dôkladne spoznať a pochopiť. Škorpióny desí nejasná perspektíva,
tajomno a neznámo. svojím založením racionalisti a fantázia nie je práve ich
silnou stránkou. Milujú len pána, ktorého chápu a ktorému rozumejú. Uľahčite im
to! Nevyrovnaný, rozháraný a zakomplexovaný pán je pre psy narodené v znamení
orpióna pravým Freddym Kruegerom, bezcitným, vynachádzavým a obludne

ľahkokorpióny
rozhnevať.
sarkastickým prízrakom, ktorý vzbudzuje strach a zároveňdokážu
odpudzuje.
sa Prejavujú tak svoju n

Kocúr-Škorpión na bojovom chodníku je zlý, nevypočitateľný a nezvládateľný
nepriateľ. Napriek váhovému a výškovému nepomeru to nemusíte byť vždy vy, kto
zvíťazí. Ak nájdete spoločný jazyk alebo sa aspoň budete jeden druhému vyhýbať,
nebudete si môcť na Škorpióna ani v najmenšom sťažovať. Vašim pozemkom sa začnú
vyhýbať myši, túlavé mačky, psy a možnože aj susedia. Ak zatúžia po vašej láske,
neodmietajte ho a prijmite s otvorenou náručou (je to bezpečnejšie). Zmierte sa
s tým, že až do konca života vám nedovolia prejavovať náklonnosť inému domácemu
zvieraťu, o vtákoch a rybičkách ani nehovoriac. Kocúry si v ľudskej rodine
vyberajú len jedného pána, ktorého rešpektujú, prejavujú mu priazeň a
vyznamenávajú svojou vzácnou pozornosťou. Ostatných členov tolerujú alebo
využívajú. Nie sú práve ideálnymi spoločníkmi detí. K vlastným mačiatkam sa, ako
väčšina egocentrikov, nechovajú najlepšie a malé deti im ich pripomínajú. Sú
však medzi nimi aj výnimky, z ktorých sa stávajú dobrí opatrovatelia a hraví
kamaráti mláďat dvojnožcov.
Operence
Operené Škorpióny sú neuveriteľne temperamentné stvorenia. Keď ich
prehliadate, nerobí im ťažkosti nájsť si vlastnú zábavu. Potom sa ale môže stať,
že po návrate domov budete volať políciu a presviedčať ju o návšteve sfetovaných
pankáčov. Zvedavé a hravé Škorpióny sa ľahko naučia otvárať dvierka klietky a
potom sa s chuťou vydajú na prieskumy. Ich veľkým nedostatkom je, že nikdy
nedajú veci späť na svoje miesto. Tiež sa rady púšťajú za zábavou cez otvorené
okno do voľnej prírody. Cestu späť už nenájdu. Svet je totiž preplnený spústou
zaujímavých vecí, ktoré si musia prezrieť zblízka. A medzi nimi môže byť aj
susedovie mačka ...
Hlodavce
Sú statočné a odvážne, trochu neporiadnici a trochu tajnostkári. Na svojho
pána si dokážu vymyslieť najrôznejšie finty. Majú svoj vlastný svet a nerady sa
podriaďujú tomu nášmu. Často berú nohy na ramená, ale sú rady, keď ich vrátite
do ich blahobytného života pod vašu ochrannú starostlivosť. Nemajú rady
spoločnosť. Sú schopné sa zmieriť so súkmeňovcom (ale radšej so súkmeňovkyňou) a
podeliť sa s ním o prístrešie, ale iného domáceho maznáčika nekompromisne
vyštípu.
Láska

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Samce-Škorpióny sú silno eroticky založené, ale rovnako aj egocentrické a
samoľúbe. Málokedy sa uspokoja s jednou celoživotnou partnerkou. Sú to vlci
samotári, ktorí radi splnia chovateľovu túžbu a zaistia pokračovanie rodu s
prijateľne pôvabnou a ústretovou krásavicou, ale spoločný život pod jednou
strechou a stereotyp manželských povinností ich neláka. Psy a kocúry sa rady za
slečnami túlajú a neboja sa skrížiť pazúry a tesáky. Nerobia to z lásky k
samičkám, ale pre vlastné uspokojenie z boja!
Ona
Škorpiónie dámy sa k svojim súkmeňovcom chovajú chladne až opovržlivo a ich
spoločnosť príliš nevyhľadávajú. Ale aj voči nepriehľadnuteľným dvojnožcom si
spočiatku zachovávajú odstup. Majú hrdé a sebavedomé vystupovanie a vyžaruje z
nich autorita a neoblomné presvedčenie o vlastnej výnimočnosti. Sú to tak trochu
primadony. Veria vo svoju cenu a len tak k niekomu sa neznížia. Najlepšie im
vyhovuje supermoderný pán s mobilným telefónom, športovým autom a značkovou
garderóbou, ktorá sa nevojde do skríň. Chcú, aby ich reprezentoval na tej
najvyššej úrovni. Samy sú vždy "in". Tí, ktorí sú "out", u nich nemajú šancu. Ak
si domov privediete samičku-Škorpióna, musíte byť predovšetkým trpezliví a nič
neuponáhľať. Nebude jednoduché si ju získať. Sú veľmi inteligentné a stále je tu
šanca, že sa zmieria aj so skromnejšími pomermi. Ich imidž vám pri prechádzkach
pomôže nadviazať nejednu užitočnú známosť, lebo škorpiónky dokážu očariť každého
a je jedno, či ich vodíte na vodítku alebo nosíte v taške. Cestičku k srdciam a
maškrtám verných obdivovateľov si vždy nájdu. Nedajte sa odradiť ich
materialistickým a pragmatickým zmýšľaním. V hĺbke duše sú to priateľské a
príjemné stvorenia, schopné lásku brať i dávať. Nerady však poslúchajú a
podriaďujú sa len s nechuťou. Nestrácajte nervy a dôsledne trvajte na splnení
svojich požiadaviek. Pána si nárokujú len pre seba a ako partnerky množstva
domácich maznáčikov sú nevhodné. Dlho si bolestínsky pamätajú každé sklamanie a
krivdu (hlavne tie domnelé) a len nerady odpúšťajú. Samičky-Škorpiónky sú totiž
vrtošivé ženy so všetkým, čo k tomu patrí, či sa pýšia kožúškom, perím alebo
šupinami!
Fenky
Milujú a vyhľadávajú nebezpečenstvo a dokážu mu chladnokrvne čeliť. Krízové
situácie v nich prebúdzajú tie najlepše charakterové vlastnosti, a preto sú z
nich vynikajúce predstaviteľky psieho rodu záchranárov, obranárov, strážcov a
detských opatrovníčok. Ľahko zvládnu aj ten najnáročnejší výcvik. Sú tvrdohlavé

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

a ich vitalita je bez hraníc. Neskúsený začínajúci chovateľ z nich má poriadne
bolenie hlavy. Pobyt v psej škole alebo výcvik pod dohľadom profesionála pomôže
vyriešiť aj tento problém. Investícia sa vyplatí. Odmalička zanedbávaná fenka v
znamení Škorpióna, ktorá sa dostala do rúk náladového a nevyrovnaného cvičiteľa,
sa z roztomilého maznáčika môže zmeniť na ťažko zvládateľnú, hryzavú a útočnú
dračicu. A riešiť otázku "čo s ňou?", hlavne keď to nie je pes "medzi dva
chleby", by som nikomu neželala. Pri výcviku a výchove stavte na trpezlivosť a
dôslednosť a počítajte s tým, že to od vás bude vyžadovať hŕbu času. Ak nemáte
dostatok času sa svojej fenke-Škorpiónke venovať, neobstarávajte si ju! Aj tie
najmenšie fenky s týmto znamením sú neopakovateľné osobnosti. Sú obratné,
vnímavé a akoby bez akejkoľvek námahy sa naučia náročné kúsky, len aby vám
urobili radosť a pobavili vás. Sú to zázračné stvorenia, ktorú vylúdia úsmev na
každej detskej tvári. Nemajú však rady dôvernosti. Pohladkanie a láskanie cudzej
detskej rúčky ich môže pohnúť vyceriť zuby. Ani od vás nebudú prijímať nežnosti
s veľkým nadšením. Keď sa zatúžia pomaznať, prídu samy. Rešpektujte ich.
Mačky
Sú trochu flegmatické, neláka ich vzrušenie slobodného túlavého života, ani
hluk hier. Dobre vychádzajú so staršími ľuďmi a osamelými deťmi. Kazom na ich
charaktere je žiarlivosť, niekedy až chorobná. Aj ten najmenší záujem o iného
maznáčika ich uvrhne do hlbokej depresie a mačky-Škorpiónky sa sklamane odplazia
do tmavého kútika, kde na ne nebude vidno. Dokážu dlho trucovať. Niekedy sa už
nevrátia. Majú slabosť pre silnejšie pohlavie a stávajú sa matkami v ranom veku.
Keď sa im včas nepostaráte o vhodného partnera, nájdu si ho samy. Ak nechcete
mať mačiatka, navštívte so svojou štvornohou priateľkou veterinára. Určite vám
poradí, ako to zariadiť. Nemusí to byť vždy to najradikálnejšie riešenie. Ku
svojim mačiatkam sa mačky narodené v znamení Škorpióna chovajú veľmi pekne.
Zniesli by im modré z neba a láskyplne ich rozmaznávajú. Poteší ich aj ten
najmenší záujem, ktorý prejavíte o ich ratolesti. Bolo by im ale krajne
nepríjemné, keby ste sa o mačiatka zaujímali viac než o ne. Hlboko by ich to
urazilo. Mačacie Škorpiónky mávajú výborné zdravie a zostávajú čiperné a veselé
do neskorej staroby. K jedlu sa chovajú podľa nálady, v ich živote maškrty
nehrajú podstatnú rolu. Niekedy sa s nimi hrajú (môže to byť aj kúsok ryby z
konzervy), inokedy ho žiarlivo strážia a misku bránia s nasadením života pred
imaginárnym útočníkom. Potrebujú pohyb. Nie sú lenivé, len pohodlné. Snažte sa
ich vyprovokovať ku hre. Dbajú na svoj zovňajšok a starostlivo sa starajú o svoj
kožúšok. Príjmu s vďakou, keď ich každý deň dôkladne vykefujete. Urobíte im tým
veľkú radosť.
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Operence
Dámy papagájov sa horšie učia hovoriť. Sú však veľmi spoločenské a zvedavé.
Robí im radosť, keď vás môžu sprevádzať ako verné psíky po celom byte a hlasným
škrekom komentovať vašu činnosť. Operené dámy narodené v znamení Škorpióna nie
sú žiadne domáce sliepky a vedia si zaistiť rešpekt medzi svojimi aj u
majiteľov. Niekedy majú pocit, že ich nechápete a cítia sa odstrčené. Maškrta im
náladu nezlepší, ale chvíľa vašej pozornosti ich ako mávnutím čarovného prútika
zmení na hravé a veselé spoločníčky.
Hlodavce
Hlodavé dámy sú takí malí mudrlanti. Majú obrovskú túžbu poznávať. Snažia sa
žiť intenzívne a naplno. Pri najmenšej príležitosti sa pokúšajú utiecť a
zariadiť si život podľa svojho. Všetkému chcú prísť na koreň. Sú veľmi citlivé a
vnímavé a niekedy vytušia aj blížiaci sa vlastný koniec. Milujú záhady. Dávajú
im priestor na skúmanie a bádanie. Pokrčený papier pohodený v kúte ich zabaví na
celé hodiny. Teší ich váš záujem, ale nerobí im ťažkosti byť osamote.
Láska
Znamenie Škorpióna je pokladané za najerotickejšie a najzmyselnejšie znamenie
zverokruhu. Nie je to ale celkom pravda. Samičky-Škorpiónky nepriťahuje na
intímnom živote zmyselný zážitok, ale tajomstvo, ktoré ho obklopuje. Môže sa
stať, že Škorpiónka, ktorá po prvý raz urobí chovateľovi radosť a obšťastní ho
potomstvom, sa pri druhom pokuse začne chovať ako nedotklivá stará panna a
vybratého samčeka odmietne. Milostný život vašich domácich miláčikov je plný
záhad a prekvapení, ale o mláďatá sa škorpiónky starajú so starostlivosťou
dokonalých filmových matiek.
Čo by ste mali vedieť, ked máte doma Škorpióna
1. Narodení v znamení Škorpióna sú temperamentní bojovnci so silnými
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3. Ak si vás maznáčik-Škorpión vybral za kamaráta a priateľa, získali ste
nielen jeho srdce, ale aj dôveru, ktorú nesmiete sklamať.
4. Škorpióni trpia ľadvinovými chorobami. Prechladnutie alebo nedostatok
tekutín môže ohroziť ich zdravotný stav.
Partnerské znamenia
Znamenie Škorpióna patrí medzi vodné znamenia. Potrebuje veľkú dávku slobody a
nezávislosti. Nie je jednoduché mu nájsť partnera alebo partnerku, vhodného
chovateľa či chovateľku. Najlepšie vychádza s vodomilnými Rakmi a večnými
milovníkmi života, vzdušnými Blížencami.
Strelec (23.11. - 21.12)
Vládca znamenia
Silnému a impulzívnemu znameniu Strelca vládne planéta, ktorá nesie meno
antického kráľa bohov. Jupiter dokáže byť, ako každý z panovníkov obdarených
neobmedzenou mocou, márnotrantne štedrý, ale aj krutý. Tým, ktorí sú pod jeho
milostivou ochranou dáva do vienka šťastie, vážny prístup k životu, zmysel pre
spravodlivosť, fyzickú zdatnosť a poctivosť. Domácich miláčikov Jupiter priam
rozmaznáva. Vďaka nemu sú ináč neskrotní Strelci ochotní sa riadiť zákonmi
ľudského rodu, s pokorou a bez odvrávania plniť rozmary svojich pánov. Vedia, že
ten kto chce vládnuť, sa musí najprv naučiť poslúchať. Aj tú najvšednejšiu
udalosť prežívajú akoby na nej záležal ich osud. Sú družné, milujú spoločnosť.
Majú rady zábavu, ale skôr sa nechávajú baviť, než aby bavili ostatných. Napriek
tomu sú nápaditými a príjemnými spoločníkmi. Sú autoritatívne a ich snom je, aby
sa všetci točili okolo nich a vyhoveli každému ich želaniu. Rozmaznaný domáci
maznáčik, ktorému vládne Jupiter, sa skôr či neskôr stane nočnou morou každého
chovateľa. Je požívačný a má veľkú sebadôveru. Aj keby bol veľký ako lieskový
oriešok, bude vystupovať ako kráľ. Jeho chovanie imponuje chovateľom, ktorí si
potrpia na reprezentáciu a chcú, aby všetko čo je ich, bolo obdivované. Bez
toho, aby si to uvedomovali, má nad nimi ich jupiterský maznáčik prevahu. Ľahko
odhalí ich slabosť a nerobí mu ťažkosti využiť ju vo svoj prospech. Nie sú však
prospechári. Všetko čo robia a cítia je skutočné. Rady ovládajú, nie je však
ťažké ovládnuť ich.
Všeobecná charakteristika
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Domáci maznáčikovia narodení v znamení Strelca sú v mladosti veľmi samostatní
a odvážni, všetko chcú skúsiť na vlastnej koži. Sú to neskrotné tvory, a zdá sa,
že sa nikdy nenaučia poslúchať. Je to však len klamné zdanie. V skutočnosti nie
sú Strelci zďaleka takí silní, ako sa na prvý pohľad zdajú. Sú ovládateľnejšie
než iné znamenia, len sa to s nimi musí vedieť. Majú veľmi prepracovanú stupnicu
hodnôt, rešpektujú pravidlá veľkej hry, za ktorú život považujú, a napriek
všetkému mladistvému extrémizmu sú v hĺbke duše konformistami. Excentrický pán
ich síce svojou nezávislosťou priťahuje, ale dajú prednosť zabezpečenému
solídnemu majiteľovi s plnou peňaženkou, pohodlným autom a moderne zariadeným
bytom. Rady sa pozrú do prírody a ešte radšej sa vrátia do útulného a pohodlného
pelechu. Výnimkou sú možno len kone a slony. Kone sú rodení závodníci, slony
skutoční voľnomyšlienkári a idealisti. Strelci majú schopnosť prejavovať sa
navonok originálne a priťahujú pozornosť. Teplokrvní maznáčikovia-Strelci sú
niekedy až nepríjemne priami. Sú nestranné a v rodine rešpektujú všetkých
členov. Svoju lásku delia rovným dielom medzi všetkých svojich obľúbencov, ale
naozaj milujú len jedného. Zmysel pre spravodlivosť im nedovoľuje niekoho
otvorene preferovať. Majitelia tak často nevedia, na čom vlastne sú. Narodení v
znamení Strelca sú vždy prívetiví a zdvorilí, ale nedokážu sa vžiť do postavenia
druhých. Možno práve preto nevedia naplno prejaviť svoje city. Sú veľmi prudké,
nevedia sa pretvarovať a keď uhryznú, tak to bolí. Do vysokého veku robia všetko
s nadšením. Nikdy im nestačí patriť jednému pánovi. Chcú byť súčasťou svorky
(alebo stáda) a čím je väčšia, tým sú šťastnejšie. Potrebujú cítiť, že niekam
patria.
Ochorenia
Predstavitelia Strelcov trpia chorobami chrbtice, majú dispozície k nervovým
chorobám. Sú zbrklé a často sa zrania. Zlomeniny môžu byť komplikované a
zranenia sa hoja pomaly. Treba ich mať pod neustálym dohľadom, neprepínať ich
sily a včas pribrzdiť ich elán. V zápale objavovania sveta si môžu zbytočne
ublížiť. Strelci potrebujú stály citový kontakt so svojou svorkou, či už ju
tvoria ľudia alebo ich rodoví bratia. Samota ich deprimuje. Citovo trpiaci a
osamelý domáci maznáčik narodený v znamení Strelca je chorý svojím smútkom.
Dajte mu spoločnosť a uzdraví sa.
Obľúbená farba
Narodení v znamení Strelca majú radi svetlomodrú a karmínvočervenú farbu. Na
prílišnú pestrosť ich nenelákate. V mladosti dávajú okázalo najavo nezáujem o
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svoj pelech. V skutočnosti im však na ňom veľmi záleží. Túžia po útulnom a
pohodlnom prostredí, kde by bolo všetko na svojom mieste. Farby by nemali mať
ostré kontrasty, ale by mali ladiť a upokojovať podráždenú myseľ
maznáčika-Strelca. O vzrušenie sa postará sám.
On
Samce narodené v znamení Strelca sú príjemné a veselé. Náladu im neskazí ani
pán, ktorý za celý deň povie len zo dve slová. K šťastiu im stačí jeho
prítomnosť. Rady maškrtia a pri jedle sa držia starej múdrosti, že radšej málo,
ale dobré. Sú veľmi hravé a výborne vychádzajú s deťmi všetkých vekových
kategórií. Pýšia sa vynikajúcou fyzickou kondíciou a ani väčšia záťaž ich
nevyvedie z miery. Rady zápasia, ale nie sú to bitkári. Bývajú zbrklé, a ak ich
včas nezarazíte, môžu nechcene spôsobiť nejednu nepríjemnosť so susedmi alebo
menej zhovievavými ľuďmi. Pri plnení vašich rozkazov a želaní sú až príliš
horlivé a ľahko niečo rozbijú, poškodia alebo, ak sú väčšie, aj niekoho
prevalia. Nemyslia to zle, len to niekedy môže zle dopadnúť. Kohút narodený v
znamení Strelca hravo zvládne dvojnásobne väčšieho protivníka, baran pri hre
použije vaše brucho a králik sa občaj v zaujatí sladkou mrkvou omylom zahryzne
aj do chovateľovho prsta. Majte svojho maznáčika stále na očiach a ktoťte jeho
elán kým je mladý a poddajný. Napomenutie ho síce bude mrzieť, ale rýchlo naň
zabudne. Samce-Strelci majú dlhú pamäť len keď majú pocit, že ich ukracujete v
ich právach. Sú maznavé. Problémom je, že svoju náklonnosť začnú chovateľovi
prejavovať v ten najmenej vhodný okamih. Čím budete mať viac práce, tým viac
budú usilovať o vašu spoločnosť. Chcú sa ubezpečiť o vašej láske a priateľstve.
Rozprávajte im, rozumejú viac než dávajú najavo, a uvidíte že prídu, až sa
vysporiadate s nepríjemnými pracovnými povinnosťami. Dovtedy sa uchýlia do
bezpečia svojho milovaného pelecha.
Psy
Ak ste sa rozhodli pre psa narodeného v znamení vitálneho Strelca, musíte
počítať s tým, že ste si zadovážili časovo veľmi náročného koníčka, ktorý vám
zaplní väčšiu časť voľna. Psy-Strelci sú neúnavní a nároční džentlmeni. Rady
behajú, skáču, plávajú, aportujú, cestujú a hádam aj lietajú, keď im to
poveternostné podmienky a záľuby ich chovateľov dovolia. Až uvidíte psa, ktorý
sa nebojí skočiť z lietadla ako profesionál, s padákom na chrbte, tak to určite
bude Strelec. Stvárajú neuveriteľné kúsky a majú z pekla šťastie. Ich život je
poznamenaný neustálym pohybom a zmenou. Nečinný pes sa nudí a Strelec, ktorý sa
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nudí, ochorie. Váš maznáčik sa nadšene učí všetko nové a zvládnuť nejaký ten
kúsok mu nerobí problémy. Nie je síce klaun ako Blíženec a chýba mu obratnosť
Škorpióna, zato je veľmi presvedčivý a jeho pohľadu sa nedá odolať. Potrebuje
žiť v prostredí, ktoré mu poskytne pocit slobody a voľnosti, ale aj každodennú
istotu dobrého jedla a teplého a čistého bývania. V mestskom byte im ilúziu
prírody vytvoria kvety a rastliny v kvetináčoch, a pudlík, yorkširák, maltézak
či pekingský palácový psík budú na vrchole blaha. Doga, boxer, doberman, briard
a vlčiak však predsa len okrem tejto náhražky budú potrebovať výlety do
skutočnej prírody. Chrty sú dobrými bežcami a pri správnom vedení zožínajú na
závodiskách úspechy. Chovateľ si však musí vedieť poradiť s nedostatkom
vytrvalosti a malou sebadôverou. Zo psov-Strelcov vyrastajú ostražití
strážcovia. Sú síce trochu uštekané, ale na samote alebo v dedine je to skôr
prednosť než vada charakteru.
Kocúry
Sú to rodení prieskumníci neprebádaných svetov. Ak je váš kocúr telemaniak,
potom je jeho obľúbeným programom nekonečný seriál. Pre kocúra-Strelca sa oplatí
kúpiť mačaciu preliezačku a napevno ju zabudovať v byte. Majitelia rodinných
domov ušetria, ak je v ich záhrade dostatok stromov vhodných na lezenie a
šplnanie. Každý chovateľ bude určite radšej sledovať maznáčikovo šplhanie na
preliezačke, vrátane krkolomných a strach naháňajúcich skokov a vzdušných
piruet, než by sa strachoval o kocúra zakliesneného v horných policiach
kuchynskej linky alebo balancujúceho na záclonovej tyči. Kocúr narodený v
znamení Strelca býva samotár, ktorý si na spoločnosť svojich druhov príliš
nepotrpí. Radšej sa bude sám hrať s klbkom alebo so svojím dvojnožcom, než by sa
o hračku delil s iným domácim maznáčikom. Svoje mačacie priateľky poctí
priazňou, ale len keď si za nimi bude môcť zájsť na návštevu. Spoločný manželský
život pre kocúra-Strelca nie je vysneným životným cieľom. O ľudskú priazeň sa
nehodlá deliť ani s mačiatkom (kocúry-Strelci nie sú práve tými najlepšími
otcami). Vás maznáčik je inteligentný, odvážny (v rozumnej miere), zábavný a
originálny, ale aj sebecký, do seba zahľadený egocentrik, presvedčený, že svet
je tu preňho. Súčasťou sveta je aj chovateľ, určený mačacím bohom ako nástroj na
plnenie kocúrích rozmarov. Len naozaj silné osobnosti nepodľahnú čaru
kocúrov-Strelcov a uchovajú si svoju ľudskú dôstojnosť a slobodu. Len sa pozrite
do tých nádherných žiarivých očí a skúste svojmu mačaciemu miláčikovi povedať
nie. Uvidíme, či to dokážete!
Operence
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Operence narodené v znamení Strelca sú odvážni, ale prchkí bojivníci. Najprv
konajú, potom rozmýšľajú. Nerozvážne zaútočia na odraz v zrkadle, alebo sa
pustia do boja s nebezpečne sa vlniacim závesom na okne. Bojiskom sa pre ne môže
stať aj chovateľova hlava, zvlášť ak je obdarená hustým vlasovým porastom.
Papagáje si len ťažko zapamätajú väčší počet slov. Ich slovná zásoba je
obmedzená a zle im rozumieť. Učenlivejšie sú kavky. Medzi operencami narodenými
v znamení Strelca sa vyskytujú vynikajúci speváci, ktorí si zo súťaží odvážajú
tie najvyššie ocenenia. Je ich však ako šafránu.
Hlodavce
Sú veľmi emocionálne a nechávajú sa unášať citmi. Neobťažujú sa premýšľať o
svojej veľkosti a s odhodlaním japonského kamikadze a kľudom anglického lorda sa
pustia do omnoho mohutnejšieho protivníka. Rozzúrený škrečok, morča alebo králik
je nebezpečným súperom. Nikdy z boja neutečú a občas sa im podarí aj zvíťaziť.
Ak nechcete o svojho maznáčika prísť, poskytnite mu včasnú a účinnú pomoc. A
ešte lepšie, nedávajte mu príčinu k samovražednému útoku. Hlodavce-Strelci si
svojho pána nárokujú len pre seba a s konkurenciou sa nedokážu zmieriť.
Zachovajte im vernosť a budú z vás tí najlepší priatelia.
Láska
Predovšetkým sa musíte zmieriť s myšlienkou, že v podobe domáceho maznáčika
narodeného v znamení Strelca ste dostali do domácnosti žiarlivého a veľmi
sebavedomého samca. K opačnému pohlaviu má kladný vzťah, nemá nič proti plnení
svojich povinností na poli lásky, ale život v chovnej stanici sa mu prieči. Chce
svoje súkromie a nemá ani tú najmenšiu chuť sa deliť s nejakou samičkou o
pohodlný život vo vašej blízkosti. Nenúťte ho žiť v spoločnosti jemu podobných a
bude spokojný. Má rád návštevy, rád na návštevy chodí, ale ináč sa riadi heslom
"môj dom, môj hrad - a nikoho doň nevpustím".
Ona
Samičky narodené v znamení Strelca si svojím milým a pritom sebavedomým
vystupovaním dokážu získať sympatie každého. Sú veľmi bystré a vedia ako sa
zapáčiť. Málokedy sa vám podarí nazrieť pod masku, ktorú nosia. Výborne sa
ovládajú a každý chovateľ tak žýe Tc ( ) Tj-0.1368 Tc v (d) Tj-0.0444 Tc (o) Tj0.036 Tc (m) Tj-0.0444 Tc

Strelca náladové a panovačné. Sú výbornými diplomatkami, vedia lichotiť a
pozorne sledovať svoje okolie. Vedia všetko o každom členovi svorky! Rýchlo si
zapamätajú, ako vám vyvolať na tvári úsmev. Rovnako dobre vedia o všetkých
vašich slabých miestach a šikovne svoje znalosti využívajú. Často to robia len
zo športu. Na výhodách výsadného postavenia im až tak veľmi nezáleží. Milujú
cestovanie vo vlaku i lietadle. Netrpia morskou chorobou a nemajú závraty, takže
sú dokonalými partnermi námorníkov aj horolezcov. V jedle nie sú prieberčivé a
ak ich sami neskazíte maškrtami, uspokoja sa s málom. Príroda im dáva do vienka
pevné zdravie a dobrú fyzickú kondíciu. Sú vynikajúcimi športovkyňami. Hlavne
opičky narodené v znamení Strelca patria medzi tie najšikovnejšie akrobatky,
ktorým nie je žiadny strom dosť vysoký a liana dlhá. Strelkyne sa rýchlo učia a
naučené kúsky si pamätajú veľmi dlho. Občas sa v spoločnosti rady blysnú svojou
šikovnosťou. Sú odvážne, ale nikdy vedome neriskujú. Majú rady deti, ale potrpia
si na vlastné súkromie a vyžadujú, aby to rešpektovali aj tí najmenší a
najmladší členovia svorky.
Fenky
Psie dámy narodené v znamení Strelca sú odvážne, vytrvalé a majú veľký zmysel
pre povinnosť. Sú to výborné strážkyne a pán im môže plne dôverovať. Sú
spoľahlivé a verné. Mávajú však tiež "svoje dni", keď ich je lepšie nechať na
pokoji. Keď nepochopíte vrčanie a vycerené zuby vám nebudú dostatočným signálom
na ústup, nečudujte sa, že vás môže váš milovaný maznáčik nežne uhryznúť. Hlavne
špice narodené v znamení Strelca sú veľmi náladové. Musíte sa pozorne venovať
ich výchove, ináč vás kvôli nedisciplinovanému hryzavému havkáčovi budú v
budúcnosti čakať nepríjemnosti. Psie slečny a dámy, bez ohľadu na rasu a
veľkosť, neznášajú poštových doručovateľov a sliepky. Život v meste im nerobí
ťažkosti, ale lepšie sa cítia v dome so záhradou, kde majú dostatok možností
vybiť svoj temperament. Rozhodne nepatria na reťaz! Bývanie vo vlastnej búde
skôr uvítajú, hlavne keď im zaobstaráte takú s vykurovaním. Majú vlastnícke
sklony a všetky svoje veci chcú mať stále na očiach. Pelechy Strelkýň niekedy až
pretekajú množstvom hračiek, ktoré si tam nanosili. Môžete tam nájsť aj šišky
alebo papeky, ktoré ste ich vonku nechali aportovať. Upratovať im pelech v ich
prítomnosti sa nedoporučuje. Sú ochotné ho pred agresorom brániť. Niekedy
urazene a zmierene pozorujú, ako im vyhadzujete ich obľúbenú, už mierne
zapáchajúcu umelú kosť a len čo sa na chvíľku otočíte, vytiahnu ju z odpadkov a
ukryjú na "bezpečnom" mieste. Sú hravé a rady šantia s mláďatmi a deťmi. Sú
vynikajúce opatrovateľky a v ich prítomnosti je každé dieťa v bezpečí. Sú bystré
a ak im nestačia fyzické sily, privolajú štekotom pomoc.
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Mačky
Mačky Strelkyne si udržiavajú výbornú fyzickú kondíciu do vysokého veku. Sú to
tak trochu samotárky a odstup si zachovávajú od ľudí aj mačacích kamarátov.
Znamenie Strelca im obulo túlavé topánky. Sú to malé cestovateľky, ktorým urobí
radosť výlet na susedovie záhradu, aj prieskumná cesta po poschodiach paneláku.
Dokážu sa prispôsobiť, ale ich túžba po slobode a voľnosti z nich robí skôr
mačky uspôsobené pre život na dedine než na sídlisku. Mačky narodené v znamení
Strelca sú jedny z najrozporuplnejších osobností. Potrebujú mať okolo seba
spoločnosť, zároveň túžia byť samy, voľné a nezávislé. Keď žijú v ľudskej
"svorke", ľahko a zdanlivo bez problémov sa podriaďujú pravidlám. Silno vyvinutý
zmysel pre osobnú slobodu ich však núti hľadať cestu, ako uniknúť. Ideálne je,
keď sa im podarí nájsť v rodine chovateľa také postavenie, ktoré im poskytne
pocit spolupatričnosti a zároveň dostatok slobody. Sú zvedavé. Tešia sa z každej
zmeny, zo všetkého, čo im poskytne látku na rozmýšľanie alebo nový zážitok. Sú
hravé. Milujú zápas s klbkom vlny alebo naháňačku za tieňmi. Sú stále v pohybe.
Potrebujú priestor a dostatok príležitosí na vybitie nadbytku energie. Chvíľami
sa zdá, že vašu mačku nič nezaujíma. Strnulo sedí na slnku a nevidomými očami
hľadí do diaľky. Nebojte sa, nie je chorá, ani to nie sú príznaky depresie.
Mačky-Strelkyne len koncentrujú myšlienky a snažia sa usporiadať nové poznatky.
Jedným slovom, vaša mačka medituje.
Operence
Operené dámy majú veľké hudobné nadanie. Ako žiačky sú učenlivé, ale nikdy zo
seba nevydajú všetko. Zbožňujú hudbu a aj keď nepatria medzi spevavé vtáctvo,
rady si vypočujú pesničky z rádia. Svojú melódiu určite spoznajú a dokážu na ňu
nadšene reagovať. Strelec im dáva bojovnosť, ale aj chuť poznávať a rýchlo sa
učiť. Nie sú samotárske, ale so samotou sa vedia vyrovnať. Nežiadajú, aby ste sa
im venovali dvadsaťštyri hodín denne, no váš trvalý nezáujem ich traumatizuje.
Hlodavce
Slečny i panie patriace do početnej rodiny hlodavcov sú samotárskej povahy.
Cez deň najradšej v teple spokojne podriemkávajú a keď zatúžia po vašej
spoločnosti, prilásia sa samy. Nechajte ich snívať v ich nekomplikovanom svete a
tešte sa z chvíľ, ktorá vám občas veľkomyseľne venujú. Hlodavá dáma narodená v
znamení Strelca je ideálnym domácim maznáčikom pre tých chovateľov, ktorí síce
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chcú mať doma zvieratko, ale potom by najradšej o jeho prítomnosti nevedeli.
Udržiavajte im peleštek v čistote, zásobujte ich dobrým krmením, nezabúdajte
vymieňať vodu v miske - a bude vám to výborne klapať.
Láska
Slečny, panie a dámy narodené v znamení Strelca sa k silnejšiemu pohlaviu
chovajú dosť zdržanlivo. Dávajú najavo svoju nedôveru a materským povinnostiam a
radostiam sa rady vyhnú. Chovateľ, ktorý si chce založiť vlastný chov, by si mal
zadovážiť slečnu narodenú v inom znamení. K mláďatám sa chovajú trpne, ale
málokedy ich opustia.
Čo by ste mali vedieť, keď máte doma Strelca
1. Váš miláčik vám s potešením splní každé želanie, ale jeho zbrklosť mu môže
privodiť aj vážny úraz. Kroťte jeho temperament!
2. Vaša záľuba vás bude stáť hromadu času.
3. Váš maznáčik je vitálny a hravý. Doprajte mu dostatok pohybu i hračiek,
ktoré by ho zabavili po dobu vašej neprítomnosti.
4. Dámy narodené v tomto znamení príliš netúžia po materstve. Nenúťte ich, aby
prijali vami vybratého partnera aj potom, čo ho odmietli. Mohlo by im to
privodiť ťažkú neurózu.
Partnerské znamenia
Znamenie Strelca patrí medzi tzv. ohnivé znamenia zverokruhu. Strelci a
Strelkyne potrebujú silnejšieho partnera, ktorý by im poskytol oporu, ale
zároveň príliš neobmedzoval ich slobodu. Najvhodnejšie je preto spojenie s tými,
ktorí sa narodili v znameniach Barana či Leva.
Kozorožec (22.12. - 20.1.)
Vládca znamenia
Desiatemu znameniu zverokruhu vládne mocná a silná planéta Saturn
symbolizujúca sústredenosť, húževnatosť a dôkladnosť. V nepriaznivom postavení
môže svojmu chránencovi zamotať osud najrôznejšími nepríjemnosťami, ťažkosťami,
neúspechmi, duševným i fyzickým utrpením. Chovateľ, ktorý vyhodí svojho domáceho
miláčika z domu alebo ho zverí do útulku a bude sa vyhovárať na nešťastné
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postavenie tejto planéty v jeho horoskope, si omluvu nezaslúži, a tobôž nie
odpustenie. Planéta Saturn patrí medzi tzv. mužské planéty a v astrológii sa jej
tradične hovorí "veľké nešťastie". Tvrdením, že Saturn zodpovedá za všetky
nepríjemné udalosti, pohromy a choroby sa mu ale trochu krivdilo. Saturn len
dáva priestoru hranice. Je to planéta zodpovednosti, disciplíny a pevného
poriadku. Svojim chránencom dáva do vienka vytrvalosť, inteligenciu, usilovnosť
a veľkú pracovitosť. Symbolizuje otcovský princíp, teda stanovenie pravidiel a
schopnosť sa nimi riadiť. Vďaka nemu sa jeho predstavitelia dobre orientujú v
zložitých vzťahoch vzájomného spolužitia. Dokážu sa poučiť z nadobudnutých
skúseností a využiť ich vo svoj prospech. Práve o nich je orkídlená fráza "čo ma
nezabije, to ma posilní". Kozorožce sú vďaka vplyvu Saturna schopné sa vyrovnať
s neúspechom a nájsť vychodisko aj z tej najprekérnejšej situácie. Tí, ktorým
vládne Saturn, si uvedomujú svoje miesto v spoločnosti a dokážu sa zaradiť. Vždy
presne odhadnú svoje sily a možnosti a plne ich využijú.
Všeobecná charakteristika
Domáci maznáčikovia narodení v znamení Kozorožca sú zdržanliví, premýšľaví
introverti. Akoby sa vyvíjali pomalšie než iné znamenia. Potrebujú čas, aby
spracovali všetko, čím na ne pôsobí okolný svet. Ich zdanlivý chlad je len
skrývanou nesmelosťou. Boja sa prejaviť city zo strachu, že by obťažovali.
Málokedy využijú slabosť iných vo svoj prospech. Hlavne psy sa riadia prísnymi
pravidlami vštiepenej morálky. Ak sa rozhodnete zdieľať spoločnú domácnosť s
domácim miláčikom narodeným v znamení Kozorožca, bude po vašom boku žiť verný,
vytrvalý priateľ, ktorý nič neberie na ľahkú váhu. Sú dostatočne skeptické, aby
ich mohlo nevyspytateľné chovanie dvojnožcov prekvapiť, ale keď sklamete ich
dôveru, budú sa s tým vyrovnávať len veľmi ťažko. Váš maznáčik má veľkú
ctižiadosť a túži po uznaní. Pevná vôľa, cieľavedomosť a učenlivosť im zaručuje
úspech prakticky v každej činnosti. Závodné kone narodené v znamení Kozorožca sú
rodení bojovníci na dlhé trate. Pretože vedia dobre hospodáriť s dychom a
odhadnúť sily, sú s dobrým džokejom v sedle takmer neporaziteľné. Majú však
svoju hlavu a o svoju nezávislosť dokážu bojovať zubami aj kopytami. Suroví a
hysterickí jedinci s nimi nikdy nič nedosiahnu. Šikovný a citlivý chovateľ, s
trpezlivosťou na ich vedenie k disciplíne, v nich však získa pravý poklad.
Narodení v znamení Kozorožca chcú vždy d

pravú zrelosť. Dôveryhodný radca malého Maugliho, veľký had Ká bol určite tiež
Kozorožec.
Ochorenia
Domácich maznáčikov narodených v znamení Kozorožca trápieva krčná chrbtica.
Bolesti chrbtice a hlavy ich vedia poriadne potrápiť. Chovateľ sa musí snažiť
zabezpečiť svojmu milovanému maznáčikovi dostatok pohybu a rôznorodé činnosti,
ktoré by zamestnali jeho telo aj myseľ. Pritom ho nesmie preťažovať. Teplokrvné
Kozorožce majú veľmi citlivú pokožku náchylnú k alergiám a ekzémom. Doprajte ich
kožúškom poriadnu starostlivosť, kúpte ich, kefujte a hladkajte! Na očistu
radšej nepoužívajte chemické prostriedky, ale prírodnú bylinnú kozmetiku.
Obľúbená farba
Priveľmi jasné a ostré farby citlivé oči maznáčikov-Kozorožcov dráždia.
Najlepšie sa cítia v prostredí, kde prevládajú jemné tóny tmavozelenej farby.
Páčia sa im aj čiernozelené a čierne doplnky. Majú tak trochu dekadentný vkus.
Tmavá farba im umožňuje meditovať a nerušene premýšľať o zložitostiach života
medzi zvláštnymi a nie vždy príjemnými dvojnožcami. Pelech by mali mať na teplom
a tienistom mieste, odkiaľ budú môcť nerušene pozorovať dianie prebiehajúce
okolo nich. Len tak budú mať pocit, že sú v bezpečí. Stresovaný Kozorožec je
nepríjemným, protivným a podozrievavým spoločníkom.
On
Samce narodené v znamení Kozorožca sú melancholici. Od najranejšej mladosti sa
celou svojou dušou upínajú k svetu, ktorý si vytvoria vo svojej mysli. Chcú mať
vo všetkom jasno, komplikované vzťahy plné narážok a nevysloveného ich
znervózňujú. Ak s nimi jednáte čestne a férovo, pokúsia sa vás pochopiť a vyjsť
vám v ústrety. Nie sú ani trochu sebakritické a ich ješitnosť nemá vo zverokruhu
obdobu. Ľahko rozoznajú vlastnú chybu a v budúcnosti sa jej vyvarujú, ale nikdy
ju nepriznajú. Vždy to budete vy, kto zavinil ich neúspech či zlyhanie. Sú
hlboko presvedčené o vlastnej výnimočnosti. Spolužitie so samcom-Kozorožcom
vyžaduje od chovateľa viac trpezlivosti, diplomacie a taktu než s ktorýmkoľvek
iným znamením. Sú však pokojné a rozvážne, vedia sa prispôsobiť a uskromniť. Ich
príčinlivosť a usilovnosť im pomáhajú zdolať nejednu prekážku. Žiť s Kozorožcom
nie je ľahké, ale bez neho je to rovnako ťažké. Jeho rozvaha a sebaovládanie v
kritických situáciách pomáhajú preklenúť nejeden protiklad. Samec-Kozorožec
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nikdy neprekročí prípustnú hranicu spoločenských pravidiel dobrého chovania. Keď
na vás padne splín, rozveselí vás svojím nepredstieraným záujmom a pochopením,
ak vám niekto ublíži, zastane sa vás (ak je práve nablízku), a ak sa potrebujete
vyspovedať niekomu, kto vie mlčať, zverte sa svojmu domácemu Kozorožcovi.
Narodení v zname(zKozorožca sa síce aj k najlepším priate ľom chovajú s chladnou
zdržanlivosťou, ale v hrudi im bije srdce schopné lásky i vášne. Nepotrpia si na
nežnosti a maznanie sa im protiv(z, lebo sú presved
čené, že je pod ich
dôstojnosť. Nikdy nedávajú najavo, čo skutočne

sa dvadsaťštyri hodín denne o svoje blaho. Keby prišiel na svet v ľudskom tele,
stal by sa úspešným politikom. Je prítulným demagógom pradúcim pri najmenšom
podnete. Ked si ho rozmaznáte, je aj krutým a nevyspytateľným tyranom.
Kocúry-Kozorožce sú veľmi autoritatívne. Preto od svojho majiteľa vyžadujú
uznanie a rešpekt. Ak vás začnú uznávať ako rovnocenných partnerov, stojíte na
počiatku cesty, na ktorej konci sú v diaľke vidieť obrysy chrámu priateľstva.
Kocúry sú veľmi bystré a intuitívne vycítia neistotu vo vašom chovaní. Vaša
slabosť ich robí neistými a znervózňuje ich. Sú výbornými spoločníkmi pokojných
a vyrovnaných chovateľov, ktorí svoje city neprejavujú príliš nahlas. Pred
životom v "talianskej domácnosti" dajú prednosť neistote slobodného tuláka. V
starobe sa z roztomilých mačiatok stávajú tvrdohlaví a zlostní mrzúti, ktorí
celý deň prespia a zaujímajú sa len o misku naplnenú dobrotami. Nikdy sa
neponáhľajú s prejavom priateľstva ani antipatií, svoje pocity a myšlienky si
nechávajú pre seba. Svojmu pánovi, ktorého si často vyberú medzi dvojnožcami
samy, sú verne oddané po celý život. Pokoruje ich, keď ich nútite, aby vám

podali
vojej
dôkaz
láske.
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a patria medzi patriarchov svojho rodu. Sú poriadkumilovné, ale nikdy neupratujú
samy. Keď im ale začnete zanedbávať upratovanie pelecha a nebudete včas vymieňať
v miske vodu, začnú smútiť, ochorejú ... ďalej to už poznáte.
Láska
U samcov narodených v znamení Kozorožca si chovateľ nie je u svojho zverenca
nikdy ničím istý. Pánov Kozorožcov musíte brať takých, akí sú. Láska Kozorožca
je predovšetkým láskou požívačnou a sebeckou. O svojom intímnom živote rozhoduje
sám, a keď sa rozhodne zostať starým mládencom, tak ním zostane. Partnerka sa mu
musí podriadiť, emancipované a rozmaznané slečny nemajú šancu. Našťastie pre
majiteľov chovných staníc je väčšina Kozorožcov sexuálne náruživá a plodia
nádherných potomkov. Malé Kozorožce patria medzi najkrajšie mláďatá svojho
druhu. Ich otcov sa musíte snažiť mať radi kvôli jeho kladným vlastnostiam a na
tie zlé zabudnúť.
Ona
Samičky Kozorožcov sú konzervatívne, ale v hĺbke duše skrývajú revolučné
zmýšľanie. V okamihu, keď si budete istí, že ste svojho maznáčika pochopili a
poznáte jeho vlastnosti, dožijete sa sklamania. Presvedčí vás o opaku! Samičky
narodené v znamení Kozorožca sú záhadné a ich tajomstvo nepodlieha zubu času.
Zmierte sa s tým, že si u nich nemôžete byť nikdy ničím istí. Samičky Kozorožcov
sú totiž ženy narodené v znamení silnej, krásnej, cieľavedomej a odhodlanej
kráľovnej Kleopatry. Nesnažte sa im porozumieť. Aj tak sa vám to nepodarí a váš
domáci maznáčik o to ani nestojí. Samičky na prvý pohľad budia zdanie vážnych
uzavretých a chladných bytostí. Nie sú však ani nevľúdne, ani samotárske.
Odmalička sa upnú na svojho majiteľa a nedokážu sa zmieriť so stratou blízkej
bytosti ani domova. Sú verné a oddané a pod tvrdou škrupinou im bije horúce
srdce. Sú veľmi inteligentné, ale aj panovačné. Za každých okolností sa snažia
presadiť svoje a keď sa im to nepodarí, sú urážlivé, zlostné a neznášanlivé.
Nedokážu sa vcítiť do druhých a svoje pocity premietajú do ostatných. Súdia
podľa seba a pretože ony žiadne nedostatky nemajú, nie sú ochotné ich tolerovať
ani u druhých. O svoje mláďatá sa starajú starostlivo a nikdy ich nenechajú
trpieť hladom ani smädom. Sú však chladné a tak trochu vypočítavé. Ak pochopia,
že im materstvo otvorí srdce ich milovaného pána a pomôže im ho podmaniť, zahrnú
ho takým množstvom potomkov, až sa zdesí. Sú veľmi dominantné a vždy sa usilujú
o nadvládu nad ostatnými. Neboja sa použiť ani fyzický teror alebo psychický
nátlak. Nemajte im to za zlé, sú už také.
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Fenky
Sú až neuveriteľne inteligentné, všímavé a učenlivé. Hravo zvládnu aj tie
najťažšie cviky. Sú prirodzene šikovné. Majú pôvabnú ladnú postavu a pýšia sa
nádhernou srsťou, ktorá, bohužiaľ, k starobe stráca lesk a hustotu. Sú otužilé,
schopné prekonať prekážky a ťažkosti života a lepšie než samce narodené v tomto
znamení sa vyrovnávajú s nepriazňou osudu. Príkazy svojich majiteľov plnia
nielen s presnosťou švajčiarskych hodín, ale aj rýchlo. Nikdy sa nevyhovárajú a
nesnažia sa pred povinnosťami schovať. Psie dámy, ktoré prešli výcvikom, sú
ostré obranárky a obetavé strážkyne, ktoré by neurobili hanbu ani profesionálom
zo slávneho oddelenia CI5. Svojho pána a jeho rodinu bránia s nasadením života.
Rady však preháňajú, a tak svoj domov chránia aj pred priateľmi svojich pánov.
Milujú všetky mláďatá a je im jedno či sa batolia po štyroch, behajú po dvoch,
alebo majú krídla. Sú vynikajúcimi adoptívnymi matkami. Pozorne a žiarlivo
strážia kľud svojich zverencov. Vychovávajú ich podľa vzoru starovekých
obyvateľov bojovnej a otužilej Sparty a nič im neprepáčia. Nadšene sa záčastňujú
každej hry, ale pre nezbednosti nie sú tým pravým spoločníkom. Až sa v noci
budete zakrádať susedovie záhradou, aby ste im očesali úrodu jabĺk, nechajte
svoju pôvabnú psiu priateľku doma. Riadi sa svojimi pravidlami, vyznáva vysokú
morálku a krádež zostáva v jej očiach vždy krádežou. Takže až budete v
najlepšom, ozve sa hlasným štekotom. Myslí to dobre, veď ochraňuje vašu dušu,
ale vďaky sa od vás asi nedočká. Po boku Kozorožkyne sa buď musíte chovať celý
život cnostne, alebo si zadarebáčiť za jej chrbtom.
Mačky
Mačky narodené v znamení Kozorožca sú náladové a v citovej oblasti nestále.
Rady svojich majiteľov potešia vrhom roztomilých mačiatok, ale nie vždy sú
ochotné za ne prevziať zodpovednoť a poskytnúť im zodpovedajúcu strarostlivosť.
Načo by potom mali v rodine dvojnožca? Sú nervózne, niekedy bezdôvodne útočné,
inokedy až podozrivo prítulné. Nespôsobuje to latentná nákaza besnoty! Majú
nevyrovnanú povahu a celý ich život sa utápajú v protikladoch. Milujú ľudskú
spoločnosť, no súčasne túžia po slobode, voľnosti a nezávislosti. Sú silno
materialisticky založené a ich láska naozaj prechádza žalúdkom, zároveň sú
schopné obetí. Sú veľmi nečitateľné a komplikované. Mačky narodené v znamení
Kozorožca patria k najzložitejším osobnostiam, s ktorými sa počas života môžete
stretnúť. Spoločnosť mačky-Kozorožkyne je veľmi inšpiratívna. Sú výbornými
partnermi melancholických a rozháraných umelcov. V ich nevysvetliteľnom a
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tajuplnom chovaní je niečo magicky príťažlivé. Akoby do našich životov zablúdili
z iných svetov alebo paralelných dimenzií. Na prvý pohľad sa v ničom nelíšia od
ostatných mačiek, majú však niečo, o čo sú iné znamenia ochudobnené. Kedysi sa
verilo, že do tiel mačiek narodených pri zimnom slnovrate sa vtelujú duše
démonov, ktorí sa nemôžu zmieriť so svojím údelom. Hľadajú v sv(s) Tj-0.03
nn
Tc 7o e

ich vziať a dopadnete zle. Sú vynikajúcimi adoptívnymi matkami. Nájdu sa však aj
výnimky potvrdzujúce pravidlo a Kozorožkyňa prenechá starosť o deti chovateľom.
Vie, že sa na nich môže spoľahnúť.
Čo by ste mali vedieť, keď máte doma Kozorožca
1. Váš maznáčik je vytrvalý a dôsledný v plnení svojich povinností. Je veľmi
učenlivý a šikovný, pohybovo nadaný a inteligentný.
2. Aj keď získate jeho lásku a priateľstvo, väčšina narodených v tomto znamení
sa vyhýba maznaniu a nežnostiam. Považujú to za nedôstojné.
3. Kozorožce si zvyknú len na jedného pána. S jeho stratou sa zrúti celý ich
svet.
4. Sú ako kus ľadu. Keď ich po prvý raz chytíte do rúk, stuhnú vám prsty.
Držte ich však dlhšie a začnú sa príjemne rozohrievať. Keď ich držíte príliš
pevne, popálite sa.
Partnerské znamenia
Nájsť spoločný jazyk s Kozorožcom nie je ľahké ani pre ľudí, ani pre jeho
súkmeňovcov. Zodiakálny Kozorožec patrí medzi tzv. zemné znamenia, a aby bola
pôda úrodná, musí sa k nej pristupovať s trpezlivosťou, láskou a citom. Narodení
v znamení Kozorožca dobre vychádzajú s tými, ktorí sa narodili v znamení Býka
alebo Panny a rozumejú si aj so vzdušnou Váhou. Občas je veľmi nádejné spojenie
s Blížencami, ktoré u Kozorožca hľadajú ochranu a poskytujú mu zábavu,
rozptýlenie a učia ho byť nad vecou.
Vodnár (21.1. - 18.2.)
Vládca znamenia
Jedenástemu znameniu zverokruhu vládne Urán, planéta symbolizujúca nečakané
zmeny a náhody. Svojim chránencom dáva do vienka intelekt a nezávislú dušu.
Domáci maznáčik narodený v znamení Vodnára je vďaka pôsobeniu Urána silnou
individualitou a originálnym mysliteľom. Svojho pána neraz prekvapí celkom
nečakanou reakciou alebo netradičným riešením zverenej úlohy. Jeho názory a
životné postoje sa neustále vyvíjajú, menia a pretvárajú. Rád sa niečím odlišuje
od svojho okolia. Pritom sa nesnaží upútať pozornosť a nejde mu o vonkajší
efekt. Vzpiera sa "ochočeniu" ľudskou spoločnosťou. Je slobodomyseľný a keď sa
rozhodne poslúchať, robí to z lásky k vám, nie preto, že ste ho donútili. Jeho
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chovanie je krajne nezávislé. Nerád sa zmieruje s tým, že jeho život je
obmedzovaný priestorom a pravidlami, ktoré ste mu vytvorili. Dáva prednosť
priateľskému vzťahu, ktorý nekomplikuje citová závislosť. Vďaka tomu si váš
domáci maznáčik bez ťažkostí zvykne aj na nového majiteľa. Je zmieraný s tým, že
od dvojnožcov sa príliš dobrého očakávať nedá, a keď ho nový chovateľ bude
rešpektovať, bude vám smutno, ako rýchlo na vás váš miláčik zabudol. Nevie žiť
sám, a aj keď si to len nerád priznáva, bez spoločnosti by mu bolo smutno. Kto
by ho potom obdivoval? Dobre znáša život vo väčších skupinách a je mu jedno, či
ho obklopujú jeho súkmeňovci alebo len ľudia. Znáša sa aj s ostatnými tvormi z
ríše zvierat. Nie je výnimkou, že pes zahodí rasové predsudky a skamaráti sa s
mačkou, a mačka sa na andulku v klietke nedíva ako na chutný predkrm, ale ako na
zábavného spoločníka.
Všeobecná charakteristika
Predstavitelia Vodnára sú chápaví idealisti, ktorý sa dívajú na všetko, čo sa
okolo nich deje, cez čiernobiele okuliare dobra a zla. Sú hĺbavé a riadia sa
heslom "najpv rozmýšľaj, potom konaj - teda ak je čas". Pes narodený v znamení
Vodnára sa nikdy nevrhne bezhlavo do vody, kam ste mu omylom hodili aportovaciu
loptičku, ale presvedčí sa či to myslíte vážne a či je terén bezpečný. Ani
kôň-Vodnár v zápale boja o prvenstvo neskočí cez prekážku, ktorá je nad jeho
sily, a bude žiadať, aby s ním džokej pred závodom prešiel plánovanú trasu. Ak
nie, odmení sa veľmi nepresvedčivým výkonom. Aby zo seba Vodnáre vydali to
najlepšie, čo skrýva ich komplikovaná povaha, musia mať cieľ, a ich chovateľ ich
musí stále podnecovať k jeho dosiahnutiu. Nemajú rady, keď ich okolnosti, teda
majiteľova vôľa, nútia prijať akýkoľvek záväzok alebo sa do niečoho plne
zapojiť. Nemajú rady zodpovednosť a skôr sa snažia dávať veci do pohybu, než ich
potom riadiť a usmerňovať. Ich výchova preto musí byť dôsledná. Nájdite si čas
dozrieť na svojho miláčika, hlavne keď ide o konkrétnu zverenú úlohu. Vždy
trvajte na tom, aby splnil všetko, čo ste mu prikázali. Protivia sa im hádky,
zvýšený hlas a konflikty, a tak vždy radšej poslúchnu. Len čo však poľavíte v
ostražitosti, okamžite sa zariadia podľa seba a budú sa tváriť, že je všetko v
najlepšom poriadku. Majú pokojú a vyrovnanú povahu, nie sú záludné ani všetečné,
ani príliš samoľúbe. Vášnivo sa zaujímajú o všetko nové. Až sa vám pri návšteve
zoologickej záhrady pokúsi opica stiahnuť z hlavy supermodernú šiltovku, potom
sa určite narodila pod ochranou Vodnára.
Ochorenia
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Domáci maznáčikovia narodení v znamení Vodnára mávajú zlý krvný obeh. S tým
súvisí nedostatočné prekrvovanie a v neskoršom veku časté mozgové príhody.
Väčšinou zomierajú na mŕtvicu. U Vodnárov môžu nastať aj komplikácie súvisiace s
chorobami krvi. Mali by žiť v suchom a teplom prostredí, lebo trpia
najrôznejšími kĺbovými a reumatickými ochoreniami. Väčšinou však mávajú výbornú
fyzickú kondíciu a napriek zdanlivej krehkosti sú zdravé ako repa. Nie sú
simulanti a svoje zdravotné ťažkosti skôr skrývajú, než aby sa zverili
milovanému pánovi. Buďte preto pozorní a pri najmenšej zmene chovania sa snažte
vypátrať jej príčinu.
Obľúbená farba
Sú trochu náladové a prieberčivé. Majú rady zmenu a nikdy sa nedokážu
rozhodnúť pre jednu farbu. Väčšinou dávajú prednosť chladnej zelenej a hrejivým
odtieňom červenej. Najlepšie sa však budú cítiť, keď ich miestečko obklopíte
pestrými doplnkami. Samy si vyberú, ktorá farba najlepšie vystihuje ich
momentálnu náladu.
On
Samce narodené v znamení Vodnára sú tolerantné, milé a ústretové. Majú
nekonečnú trpezlivosť so svojimi dvojnožcami a dokážu im odpustiť vari všetky
slabosti a poklesky nedokonalej ľudskej povahy. Len násilie, hrubosť a zlovôľu
tolerovať nevedia. Nikdy ich v hodnotení druhých nezaslepuje láska ani oddanosť.
Sú však nezávislí a slobodní voľnomyšlienkári, a tak majú pochopenie pre všetko
dobré i zlé, čo sa v nich skrýva. Väčšinou sa po celý život riadia známym "ži a
nechaj žiť". Túžia po veľkom citovom zážitku a zároveň sa ho boja. Za všetkých
okolností zostávajú stáť pevne na zemi a aj keď majú hlavu v oblakoch, rozum u
nich vždy zvíťazí nad citmi. Sú skôr romantickými realistami než naivnými
rojkami. Výborne vychádzajú s chovateľmi, ktorí sú podobného založenia a majú
otvorenú a kľudnú povahu, sú trochu tulákmi a trochu konformistami a dokážu
svojmu zverencovi vytvoriť harmonické a bezpečné zázemie. Znesú sa však aj s
cholerickými majiteľmi. Nikdy však s nimi nenájdu spoločný jazyk a komunikácia
sa obmedzí na chladnú zdvorilosť, ktorá nikdy neprerastie do skutočného
priateľstva. Môžu ich ľutovať, nedokážu ich milovať. Život v neustálom napätí a
neistote ich môže priviesť na pokraj zúfalstva a zúfalý Vodnár má
sebadeštruktívne sklony. V najlepšom prípade sa z nežného a všetko chápajúceho
Vodnára stane neurotik, prepadajúci hysterickým náladám alebo hlbokým depresiám.
Samce sú nadpriemerne inteligentné, nežné a úprimné. Učia sa rady, ale ako
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väčšina bytostí ducha sú trošku nešikovné a na zvládnutie fyzicky náročnejších
úloh potrebujú viac priestoru a času než narodení v iných znameniach. V strese
sa potom z ináč spoľahlivého Vodnára môže vykľuť Pierre Richard v kožúšku z
chlpov alebo peria.
Psy
Sú trpezlivé, vnímavé a inteligentné. Majú srdečnú a sympatickú povahu a ľahko
si získavajú ľudské srdce. Nevynikajú fyzickou silou, stavba tela je skôr
krehká, sú drobnejšej postavy, ale veľmi samostatné a vynaliezavé. Každý pes
narodený v znamení Vodnára je osobnosťou s veľkým "O" a ku šťastiu potrebuje
predovšetkým pocit slobody, nezávislosti a voľnosti. Len čo majú pocit, že žijú
v klietke, začnú chradnúť a usychať. Sú ľahko ovplyvniteľné a poslušné.
Poslušnosť odmietnu len vtedy, keď majú pocit, že je ohrozená ich sloboda.
Arogantný a netrpezlivý chovateľ, ktorý chce mať psa bitkára, sa musí poobzerať
po maznáčikovi stojacom pod ochranou iného znamenia. Psy-Vodnári sú starostliví
pozorovatelia. Sledujú svojich majiteľov, jednotlivých členov rodiny, susedov a
informácie ukladajú do pamäti. Dokážu ich analyzovať, vyvodiť závery a použiť.
Sú vynikajúcimi kombinátormi. Málokedy sú však schopné ich využiť pre vlastný
prospech. Na to sú príliš lenivé a netrpezlivé. Ich myseľ je zamestnaná takou
hromadou udalostí, že považujú za stratu času sa pri niektorej z nich zdržiavať.
Ich výchovu a výcvik zvládne aj menej skúsený chovateľ, nesmie však byť
nedôsledný a snažiť sa všetko uponáhľať. Psy narodené v znamení Vodnára sú tak
trochu filozofi a rady o všetkom hĺbajú. Musia mať dosť času si o všetkom
popremýšľať.
Kocúry
Sú to samotárki introverti. Majú rady kľud a pohodlie. Potrpia si na chutnú a
kvalitnú stravu, nikdy neodmietnu maškrtu, ale ich dušu nekúpite ani za pečené
kuracie krídelko. Chcú žiť slobodne a podľa vlastných pravidiel. Svoj dom milujú
oveľa viac než pána. Keď majú dobrú náladu, ochotne venujú zopár chvíľ svojmu
dvojnožcovi a rozkošnícky sa nechajú škrabkať za ušami, pod bradou a na bruchu.
Kvalitne vykonaná masáž chrbta ich privedie do extázy a svoje nadšenie vyjadria
hromovým pradením. No za okamih sa budú tváriť, že vás nepoznajú a na pokus o
zblíženie zareagujú zlostným mňaukaním. Kocúry-Vodnáre sa zo všetkého najradšej
vyhrievajú na slnku. Nájdu si miestečko niekde vysoko nad hlavami všetkých,
odkiaľ je dobrý rozhľad, a bavia sa pozorovaním. Sú rady, keď zostanú
nepovšimnuté. Zbožňujú lichôtky a sú ochotné im uveriť. Rady prijímajú
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pozornosti od príslušníc slabšieho pohlavia. Nikdy sa však neobklopujú početným
háremom obdivovateliek, ktoré by im boli na obtiaž pri ich zložitých
filozofických úvahách. Budia dojem lenivých, maškrtných, zmyselných a
rozmaznaných stvorení. Vedia však byť aj vľúdne a priateľské. S pribúdajúcim
vekom majú sklony k tlstnutiu a z niektorých kocúrov sa stávajú cholerici,
neprimerane reagujúci na každý podnet, ktorý ich vyruší z pokojného driemania.
Spánku sú ochotné venovať skoro celý deň. Snívanie a myslenie im splýva v jednu
krásnu a príjemnú činnosť, ktorej sú oddané telom i dušou. Nie sú revolucionári
ani bojovníci, ale môžu sa stať nenáročnými spoločníkmi.
Operence
Sú nezávislé a majú závideniahodnú schopnosť samostatne realizovať svoje
zvlášne fantázie a podriadiť okolnosti svojím potrebám. Rady sa hrajú so všetkým
a so všetkými. Vedia sa zabaviť samy, ale radšej majú spoločnosť. Rýchlo sa
naučia samostatne pohybovať po byte bez toho, aby čokoľvek rozbili alebo do
niečoho narazili. Rady vyhľadávajú temné zákutia (zodpovedajú ich túžbe po
romantike) a kľudne tam aj niekoľko hodín driemu a odpočívajú.
Hlodavce
Sú malými Harpagónmi živočíšnej ríše. Veľmi lipnú na veciach a vo svojom
pelechu uchovávajú priam pirátsky poklad, nazbíjaný pri povolených prechádzkach
po byte. Stratené kľúče, kúsky látok, dokonca aj zakotúľaný rúž, to všetko
dokáže potešiť ich srdcia. Len nerady sa zmierujú s prácou upratovacej čaty a
stratu každej veci trpko a dlho ľutujú. Zabavte ich hračkami a všetko bude v
poriadku. Váš hlodavý maznáčik je veľmi zvedavý a chce byť informovaný o každom
vašom hnutí. Snažte sa preto pre jeho peleštek nájsť miesto, odkiaľ bude mať
dobrý rozhľad.
Láska
Samce narodené v znamení Vodnára mávajú problémy pri zoznamovaní. Láska ich
láka, ale zároveň aj odpudzuje. Chovateľom niekedy robia ťažkú hlavu, lebo
nevedia, čo si o nich majú myslieť. Zástupcovia Vodnára sa boja citových
prejavov, a tak pred láskou fyzickou dávajú väčšinou prednosť len platonickému
vzplanutiu. Sú však medzi nimi aj výnimky, s ktorými by nemohol súperiť ani Don
Juan.
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Ona
Vodnárky sú v hĺbke duše výstredné. Milujú všetko lesklé, farebné a hlučné.
Stálu pozornosť chovateľa považujú za celkom samozrejmú. Sú veľmi zvedavé a
všetečné. Rady sa hrajú. V spoločnosti sa cítia ako Vodnár vo vode. Uvítajú
každú zmenu, nevadí im sťahovanie ani výlety do prírody či na chatu. Všetkého sa
chcú zúčastniť, pri všetkom musia byť. Sú veľmi živé a šikovné. Milujú návštevy,
ktoré chápu ako príjemné spestrenie každodennej všednosti. Chcú sa baviť a vedia
sa baviť. Milujú pohyb a trpia, keď musia žiť uzavreté v priestoroch tesného
bytu, klietky, akvária alebo terária. Životný priestor obmedzený na niekoľko
štvorcových metrov je pre vrtošivé Vodnárky úplne nedostačujúci. Ich najväčším
nedostatkom je malá sústredenosť. Sú roztržité, pri ničom dlho nevydržia,
potrebujú stále nové a nové podnety. Udržať ich pozornosť je náročná úloha aj
pre skúsených chovateľov. Učia sa ľahko a rýchlo, rovnako rýchlo však zabúdajú.
Stále opakovanie sa u Vodnárok stáva nutnosťou. Na svete však nie je nič, čo by
nedokázali, samozrejme ak samy chcú. Je veľmi ťažké ich presvedčiť, že výsledok
stojí za vynaloženú námahu. Tešia sa dobrému zdraviu a dožívajú sa vysokého
veku. Majú rady deti a mláďatá. Sú vždy ochotné ku hre. Ako matky však nie sú
príliš starostlivé a najradšej ponechávajú svojich potomkov starostlivosti pána.
Chovajú sa tak trochu ako oteckovia, ktorí si myslia, že s deťmi sa treba len
hrať. Upratovanie, stravovanie a ostatné, menej príjemné povinnosti okolo
detičiek, rady zveria niekomu inému.
Fenky
Učia sa ľahko a veľmi rýchlo, ale snažia sa vyhnúť väčšej fyzickej námahe.
Pritom dostatok pohybu je u psích slečien a dám narodených v znamení Vodnára
naozaj dôležitý. Hlavne malé psíky mávajú sklon k obezite, a preto by im majiteľ
mal dopriať dostatok telocviku. Vodnárky sú hudbymilovné! Rady si vypočujú peknú
pesničku, zbožňujú vážnu hudbu a svojím spevom ochotne sprevádzajú pána
hrajúceho na klavír. Za jasnej noci, keď bude Mesiac na oblohe v úplnku, s
radosťou obšťastňujú svojich chovateľov precíteným a vrelým sólovým partom. Niet
krajšieho pohľadu než na šťastnú Vodnárku spievajúcu s ňufákom hrdo obráteným k
nebu! Fenky narodené v znamení Vodnára sú trochu tvrdomn

Hlavne fenky, ktoré sa stali zodpovednými matkami v ranom veku, sa nie vždy
dokážu o svoje mláďatá postarať. Záleží na chovateľovi, či im pomôže k potomkom
nájsť cestu alebo mláďatá odmietnu. Sú to silné individuality s vedomím vlastnej
slobody. Všetko, čo ich môže slobody zbaviť alebo ju obmedziť, sa snažia zo
svojho života vyhostiť. Sú rady, keď ich pán rozmaznáva, ale neusilujú sa stať
stredobodom pozornosti. Potrebujú však vedieť, že ich máte radi.
Mačky
Mačky, ktoré sa narodili v znamení Vodnára, sú nežné a prítulné stvorenia.
Rady sa maznajú a najspokojnejšie sú v teplom pelechu obklopené láskou a
starostlivosťou svojho chovateľa. Majú rady spoločnosť, a keď im zadovážite
kamaráta alebo kamarátku, budú nadšené. Váš domáci maznáčik máva tendenciu v
partnerskom vzťahu dominovať. Vyberajte mu preto partnera, ktorý bude túto
drobnú neresť schopný tolerovať. Ako matky sú mačky narodené v znamení Vodnára
priam ukážkovým príkladom mačacej opatery o mláďatá. Venujú sa im dvadsaťštyri
hodín denne a sú za ne ochotné aj dýchať. Keď im mačiatka vezmete, môžu u
Vodnárok nastať vážne duševné ťažkosti, s ktorými si nemusí poradiť ani mačací
psychiater. Keď viete, že mačiatka nechcete, vezmite svoju mačku včas k
veterinárovi a postarajte sa, aby ste ju pred nechceným materstvom uchránili.
Vodnár je spoločenská bytosť a mačky-Vodnárky ťažko znášajú samotu. Pobyt v
byte, kam prichádzate neskoro večer a skoro ráno odchádzate, ich deprimuje.
Nevedia sa samy zabaviť tak ako narodení v iných znameniach! Buď im zadovážte
stálu spoločnosť nejakého ďaľšieho zvieraťa (vtáky a myši sa neodporúčajú) alebo
ich brávajte so sebou. A je tu ešte jedna možnosť - namiesto Vodnárky si
zadovážte domáceho maznáčika pod ochranou iného znamenia. Keď si horoskopy
zvierat dôkladne prečítate, určite v nich nájdete vhodného samotára, ktorému
vaša neprítomnosť nebude vadiť a uspokoja sa s plnou miskou. Mačacie Vodnárky sú
dobrými diplomatmi, a bez toho, aby si to ich majiteľ uvedomoval, môže jeho
miláčik zaujať vedúce postavenie vo svorke. Vodnárky majú slabší žalúdok a
mačacie konzervy pre ne nie sú práve tou najvhodnejšou stravou. Potrebujú
čerstvé mäso. Ak nežijú v prostredí, kde si môžu chytiť myš, dávajte im hovädzie
mäso. Odmenia sa vám spokojným pradením a nádhernou lesklou a hustou srsťou.
Operence
Operené dámy sú sangvinického založenia. Často detinsky trvajú na splnení
svojich rozmarov. Ich náladovosť môže menej otrlého chovateľa priviesť na pokraj
nervového zrútenia. Keď už nič nepomáha, hrajú sa na smrteľne choré a smutne
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sedia na bidielku so zvesenou hlavičkou. Našťastie sú Vodnárky veľmi
dobrosrdečné a svoje nevhodné chovanie neženú do krajnosti. Milujú svojho
majiteľa a zbožňujú deti, ku ktorým sa chovajú ako verné, prítulné a hravé
kamarátky.
Hlodavce
Slečny a dámy patriace k rozvetvenej rodine hlodavcom a narodené v znamení
Vodnára sa najlepšie cítia vo veľkej a súdržnej rodine s hromadou detí, ktoré sa
s nimi hrajú, starajú sa o ne, rozmaznávajú ich, hladkajú a majú ich rady. Rady
sa o svoj peleštek podelia s ďaľšími súkmeňovcami. Pretože sú spoločenské,
neurazia sa, keď ich vy vezmete do svojho pelechu. Veľmi sa ale nevyspia. Budú
mať totiž strach, aby ste ich krehkú osôbku nezaľahli. Radšej ich preto na noc
nechajte v ich "posteli" a rešpektujte ich súkromie.
Láska
Pretože sú slobodomyseľné, partnerské vzťahy ich nezväzujú. Hľadajú v nich
skôr priateľstvo než romantickú lásku. Voči svojim partnerom sú občas
netolerantné. Tvrdohlavo chránia svoju slobodu a nezávislosť. Samičky narodené v
znamení Vodnára nie sú vždy tými najlepšími matkami. Svojich potomkov majú rady,
ale majú pocit, že starostlivosť o ne ich zväzuje. Veľmi záleží na trpezlivosti
a prístupe chovateľa. Samičky mávajú problémy aj počas prvého očakávania
potomstva a je veľmi vhodné s nimi v jeho priebehu navštevovať veterinára.
Čo by ste mali vedie, keď máte doma Vodnára
1. Domáci maznáčikovia narodení v znamení Vodnára sú veľmi tolerantní k chybám
a nedostatkom svojich majiteľov. Nikdy im však neodpustia hrubosť a násilie.
2. Narodení v znamení Vodnára sú nezávislé a samostatné osobnosti. Potrebujú
však žiť v pokojnom prostredí. Stále napätie a neistota ich môže zmeniť z
miernych a priateľských tvorov na hysterické stvorenia so sklonmi k
sebazničeniu.
3. Milujú deti a sú vhodnými domácimi maznáčikmi do veľkých rodín s množstvom
detí.
4. Sú veľmi učenlivé a ľahko ovládateľné. Nie sú však príliš fyzicky zdatné a
chýba im trpezlivosť.
Partnerské znamenia
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Znamenie Vodnára sa radí medzi tzv. vzdušné znamenia. Jeho zástupcovia
najlepšie vychádzajú s tými, ktorí sa narodili pod ochranou ďaľších dvoch
vzdušných znamení - Váh a Blížencov. Rozumejú si však aj s tými, ktorí majú v
znamení Barana.
Ryby (19.2. - 20.3.)
Vládca znamenia
Dvanástemu znameniu zverokruhu vládne hermafroditická planéta Neptún, ktorá
prináša inšpiráciu, umelecké nadanie, senzibilitu a dokonca aj jasnozrivosť.
Príslušníci ríše zvierat, ktorým vládne Neptún, sú veľmi intuitívni a
senzitívni. Vycítia nebezpečenstvo aj niekoľko dní vopred a svojím chovaním
človeka varujú pred blížiacou sa katastrofou. Príbehy o zvieratách, vtákoch a
akvárijných rybkách, ktoré predpovedali zemetrasenie, erupciu sopky alebo
tajfún, sú väčšinou príbehy o predstaviteľoch Rýb. Intuitívnosť, až prehnaná
citlivosť vnímania sveta ich zároveň robí veľmi zraniteľnými. Ich psychika
nesmie byť preťažovaná. Domáci maznáčik žijúci v stálom strese prepadá hystérii
a panike, môže ochorieť duševnou poruchou, stať sa agresívnym a útočným.
Nevyrovnanosť a psychická labilita patrí k tienistým stránkam pôsobenia Neptúna.
Ani fyzické zdravie nebýva tým, čím by domáci maznáčikovia narodení v dvanástom
znamení zverokruhu vynikali. Sú krehké, slabé, potrebujú stálu starostlivosť a
pozornosť. Konajú pod vplyvom inštinktov a nie vždy sú schopné sa adaptovať v
ľudskej svorke. Sú to prírodné duše, v ktorých je sústredená skúsenosť a múdrosť
tisícov rokov slobodného života v divokom svete, ktorému ešte nevládol samozvaný
pán tvorstva. Keď zablúdite v lese alebo v skalách, spoľahnite sa na svojho
maznáčika. Ukáže vám cestu. Musíte sa však naučiť ho počúvať a rozumieť. Váš
miláčik je veľmi vnímavý pre dobré i zlé. Nevie súdiť, ale keď mu ublížite,
zničíte jeho nádherný vnútorný svet, kam uteká pred tým skutočným. Neptún dáva
svojim chránencom krehkú psychiku, neschopnú sa vyrovnať s ľudskou zradou. Ak si
zadovážite domáceho maznáčika, ktorému vládne táto planéta, beriete na seba
veľkú zodpovednosť za šťastie živej duše.
Všeobecné charakteristika
O domácich maznáčikoch narodených v znamení Rýb platí, že sú vnímaví ako oceán
a pružní ako elektrické úhory. Ich citlivosť im pomáha vcítiť sa do každej
situácie a prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam. Ich tajomnosť a pružnosť im
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dovoľuje prekĺznuť medzi prsty tým, ktorí ich chcú ochočiť a pripútať k sebe. Sú
precitlivené, ale očarujúce a všetko chápajúce, sú ústretové a ochotné vyplniť
každé želanie svojho zbožňovaného pána. Sklon k sebaobetovaniu a dramatickosti z
nich často robí obetných baránkov. Páči sa im úloha trpiacej nevinnej obete. Ich
majitelia by mali byť opatrní keď trestajú, lebo "verejná mienka" by sa ľahko
mohla obrátiť proti nim, aj keby boli v práve. Mali by si zapamätať, že Rybu a
ženu ani kvetinou neudrieš, ináč ponesieš následky. Zástupcovia Rýb sa snažia
byť so všetkými zadobre a vyhýbajú sa konfliktom. Niekedy sú ovplyvniteľné a
poddajné, inokedy tvrdohlavo trvajú na svojej pravde. Ryby zahnané do kúta sa
môžu ako mávnutím čarovného prútika zmeniť z neškodných beličiek na zúrivo sa
brániaceho žraloka. Potom príliš nerozmýšľajú a konajú intuitívne. Šťastie im je
naklonené a ak má mačka deväť životov, potom sa určite narodila v znamení Rýb.
Aj tie najnebezpečnejšie situácie pre ne dopadnú nakoniec vždy dobre a Ryby
"dopadnú na všetky štyri". Korytnačku narodenú v znamení Rýb zachráni pred
kotlíkom hladných námorníkov útok ľudožrútov, muchu, ktorá uviazla v pavučine
pavúka križiaka, nečakaná vichrica ... Ryby jednoducho majú "z vody šťastie". A
keď nepomôže osud, postará sa príroda alebo sa zamieša človek.
Ochorenia
Predstavitelia Rýb mávajú časté žalúdočné ťažkosti. Zlé trávenie a žalúdočné
vredy nie sú ničím vzácnym. Chovateľ by mal venovať veľkú pozornosť ich
stavovacím návykom. Trpia aj chorobami pľúc. U psov a mačiek sú časté zápaly
zvukovodu. Majiteľ by sa mal pozorne starať o ich hygienu a nezanedbávať ich
zovňajšok. Introvertné Ryby sú tak trochu ufúľance a treba na ne dohliadnuť.
Obľúbená farba
Senzitívne Ryby potrebujú, aby ich obklopovali chladné a zemité farby, ktoré
vyvažujú ich bohatý a horúčkovitý vnútorný svet. Majú rady všetky odtiene
modrej, najviac si cenia svetlomodrú farbu. Priťahujú ich aj všetky odtiene
hnedej a napodiv nepohrdnú ani karmínovo červenou.
On
Samček domáceho maznáčika narodený v znamení Rýb má citlivú, jemnú a nežnú
dušu. Jeho obdivuhodná intuícia mu umožňuje vycítiť každé nebezpečenstvo a včas
sa mu vyhnúť. Je to živý seizmograf. Je citlivý na zmenu počasia, a keď žije v
oblasti, kde prevládajú rýchle klimatické a meteorologické zmeny, je rovnako
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náladový a nevyspytateľný. Rovnako reaguje aj na výkyvy nálad svojho chovateľa.
Hrubosť, vulgárnosť a náladovosť ho u človeka desia. Nechápe ich a nevie, ako sa
im ubrániť. Zvieratá, vtáky i plazy narodené v znamení Rýb sú často nervovo
labilné a ich majiteľ sa o ne musí starať s láskavou trpezlivosťou. Zástupcovia
Rýb ľahko podliehajú tým najrôznejším zvieracím i ľudským zlozvykom.
Hollywoodska opičia hviezda narodená v znamení Rýb sa preslávila nielen svojimi
filmovými rolami, ale aj láskou k dobrej whisky a cigarám! Svojich miláčikov
radšej nezahrnujte maškrtami, mohli by sa zakrátko stať na sladkostiach závislé.
A proces odvykania by bol pomalý a bolestný nielen pre ne. Vždy dôsledne trvajte
na splnení svojich príkazov, hlavne u väčších zvierat-Rýb by sa vám benevolencia
nemusela v budúcnosti vyplatiť. Pre maznáčika narodeného v tomto znamení sa
rozhodnite až v okamihu, keď si budete istí, že chcete získať priateľa a nie
živú hračku, ktorú odložíte hneď, ako vás prestane baviť sa o ňu starať. Váš
maznáčik vycíti v ľudskom chovaní aj tú najnepatrnejšiu stopu falše a veľmi tým
trpí. Pri pobyte v útulku alebo v zvieracom hoteli by domáci maznáčik mohol
ochorieť alebo zo smútku aj zomrieť. Mať doma samca-Rybu je veľký záväzok! Sú
viac než ostatné znamenia citovo viazané na svojho pána, milujú verne a oddane a
to isté očakávajú od vás.
Psy
Psy narodené v znamení Rýb zostávajú do neskorej staroby naivnými a večne
udivenými šteniatkami. Je ľahké ich oklamať. Sú prítulné a dôverčivé, nečakajú
zradu a svet vidia cez ružové okuliare vašej lásky. Neveria v ľudskú zlobu a zlo
je pre ne príliš abstraktným pojmom. Ak stratia dôveru v človeka, zahynú.
Svojich pánov milujú verne a oddane po celý život a sú ochotné sa kvôli nim
kedykoľvek obetovať. Majte ich však stále na očiach a na ulici ich nenechávajte
bez dozoru. Nikdy ich nenechajte uviazaných pred obchodom alebo voľne pobiehať.
Ľahko by ste o svojho kamaráta mohli prísť. Dôverčivo odídu s každým, kto im
prejaví len trochu sympatií. Napriek zdanlivej jednoduchosti a priehľadnosti sú
psy narodené v znamení Rýb zložité a komplikované osobnosti skrývajúce nejednu
záhadu. Je im vlastná určitá citová rozporuplnosť, dôsledok rozdvojenia tohto
zvláštneho znamenia (spomeňte si na grafický symbol Rýb, sú to dve ryby
plávajúce proti sebe), ktoré ich robí zraniteľnejšími a menej odolnejšími než sú
predstavitelia iných znamení. Psy vidia samy seba nielen ako súčasť našej
spoločnosti a kultúry, ale stotožňujú sa s prírodou a kozmom. Kdesi v hĺbke ich
podvedomia drieme duša pravekého psa žijúceho voľne a slobodne pod ničím
nespútanou oblohou, patriaca len slnku, mesiacu, hviezdam a vtákom. Príslušníci
Rýb intuitívne cítia, že život nie je podriadený ani tak spoločenským, ako
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vesmírnym zákonom. Toto vedomie im dodáva na tajomnosti a záhadnosti, robí ich
silnejšími, ale tiež oslabuje ich psychiku, ktorá sa musí vyrovnať s
nezlučiteľnosťou prírodných princípov s modernou spoločnosťou umelo vytvorenou
ľuďmi.
Kocúry
Sú nepokojné, často prestrašené, nervózne a bojácne. Akoby ich stále hnal
nejaký vnútorný nepokoj. Chýba im sebadôvera. Každé hlasnejšie slovo a rýchlejší
pohyb ich vydesí. Aj keď žijú v dostatku a sú všetkými rozmanávané, budia dojem
týraného a zanedbávaného zvieraťa, ktoré sa, celé prestraše Tj-00.03
oraeré
Tcpk
(a) Tj0 Tc kestrc
p

nie sú agresívne, ale aby sa bránili, radšej uletia. V núdzi najvyššej požiadajú
o dočasný azyl v klietke.
Hlodavce
Sú veľmi trpezlivé a nežné, ale keď sa ich majiteľom stane samoľúby a
necitlivý hulvát, môžu sa z nich stať nevľúdne, hryzúce a vzdorovité stvorenia.
Sú veľmi neporiadne a niekedy niečo z nepozornosti nechtiac rozbijú. Rady sa v
noci túlajú. Trpia nespavosťou a nočné prechádzky sú pre ne vítaným spestrením
ináč nudnej časti dňa. Majú holubičiu povahu, a keď sa s nim dobre zaobchádza,
prekvapia svojho chovateľa nadpriemernou inteligenciou a schopnosťami. Občas
potrebujú zostať osamote a urovnať si myšlienky.
Láska
Tajomné a záhadné samce narodené v znamení Rýb sú v láske nespoľahlivé a
nevypočítateľné. Niekedy sa prejavia ako rodení zvodcovia, inokedy budia dojem
nezmieriteľných puritánov. Málokedy si zvolia kompromisný variant a chovajú sa
normálne. Vinu na tom má ich neistota. Nevedia ako sa chovať k slabšiemu
pohlaviu, a tak občas hľadajú útechu u toho silnejšieho. Potrebujú dominantnú
partnerku, ktorá by ich celkom ovládla. Získajú tak vo vlastných očiach stratenú
sebaúctu, veď neodporujú len z lásky k svojej vyvolenej! Chovateľ, ktorý v nich
chce vidieť vodcu svojej chovnej svorky, sa dočká sklamania. V sexe sa
samce-Ryby celkom podriaďujú samičkám!
Ona
Keď mátcdma. a doomá

podnet. Chýba im silná vôľa a v "svorke" sa ťažko presadzujú. Keď sa chovateľ
snaží s nimi manipulovať a núti ich do vecí, ktoré sú im "proti srsti či periu",
nedokážu sa vzoprieť, ale veľmi trpia. Hodia sa k tolerantnému chovateľovi,
ktorý sa im bude trpezlivo a starostlivo venovať. Nemajú rady zmeny a ak si
musia zvykať na nového majiteľa, je to proces dlhodobý a bolestný. Často sa
potom uzavrú do seba a odmietajú komunikovať. Chlpaté samičky narodené v znamení
Rýb majú krehké zdravie. Mávajú problémy s materstvom a nie všetkým sa podarí
priviesť potomkov na svet bez pomoci chovateľa.
Fenky
Psie dámy narodené v znamení Rýb sú inteligentné a jemné. Milujú deti a často
sa k nim chovajú ako k vlastným mláďatám. Nehodia sa však pre výcvik. Sú
bojazlivé a voči neznámym ľuďom plaché. Najradšej sa pohybujú v malom okruhu
známych vecí a ľudí. Fenky malých spoločenských plemien mávajú ťažké pôrody.
Chovateľ by im mal v ich ťažkej hodinke zaistiť preventívne veterinárne
ošetrenie a odbornú asistenciu. Šteniatka sú väčšinou drobné a slabé a matka im
nie vždy dokáže poskytnúť všetko, čo potrebujú. Malé fenky sú náladové, chýba im
výdrž a rýchlo sa unavia. Občas strácajú zmysel pre realitu a môžu sa omylom
zahryznúť aj do ruky, ktorá ich živí. Potom to hlboko ľutujú a hľadajú
odpustenie. Milujú hry a pohyb na čerstvom vzduchu. Svojmu miláčikovi by ste
mali dopriať aspoň jednu hodinovú prechádzku denne. Ak sa vám preňho podarí
ušetriť niekoľko hodín, vezmite ho na výlet do prírody. V lese sa bude držať
tesne vedľa vás, ale bude nadšený zo spústy nových vnemov, ktoré mu nové
prostredie poskytne. Fenky-Ryby sa dobre adaptujú na život na dedine i v meste.
Ako strážkyne vidieckych obydlí však nie sú práve dokonalé. Takmer neštekajú a
pred náhodným návštevníkom sa schovajú bez toho, aby sa nejako pokúsili svojich
pánov upovedomiť o jeho prítomnosti. Tento nedostatok sa však razom môže stať
kladom, keď vás váš miláčik bude sprevádzať životom v paneláku. Susedia sa ani
nedozvedia, že máte psieho kamaráta.
Mačky
Mačky narodené v znamení Rýb sú tiché a prítulné. Na rozdiel do iných samičiek
sú trochu vypočítavé a vždy sa trú o nohy toho, kto vládne v kuchyni. Sú veľmi
maškrtné a vedia ako sa vlichotiť, aby na ne pán či panička pamätali s tým
najlepším sústom. Milujú ryby a varené filé je pre ne najlákavejšou pochúťkou.
Nepohrdnú ani krabičkou sardiniek, ale dajú vám najavo, že tuniak to nie je.
Majú fantáziu, sú veľmi intuitívne a vynaliezavé. Rady sa túlajú. Nevyhľadávajú
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spoločnosť svojich súkmeňovcov, radšej sa oddávajú snívaniu. V domácnosti svojho
chovateľa sa snažia vydobyť výsadné postavenie. Keď sa musia zmieriť s
konkurenciou ďaľších domácich maznáčikov, sú priateľské, ale nenápadne si
zabezpečia čo možno najviac výhod na ich úkor. Našťastie im vrodená pohodlnosť
nedovolí plne využiť ich machiavellistický talent. V láske sú romantické a
potrpia si na dobré vychovanie. Zbožňujú kocúrie serenády, a pretože im nechýba
mačací šarm, nemajú o nápadníkov núdzu. Urazí ich, keď ich pán nezdieľa nadšenie
pre dlhé a precítene podané árie a snaží sa potenciálnych ženichov zahnať.
Milujú svoje mačiatka, a pretože sa o ich lásku nechcú s nikým deliť, schovávajú
ich na ť

Rojčivé a senzitívne príslušníčky Rýb mávajú ťažkosti s nadväzovaním
milostného vzťahu. Radšej sa oddávajú snívaniu než všednej realite. Sú výborné,
citlivé a starostlivé matky a o svojich potomkov sa vzorne starajú. Sú však
krehké a prílišná záťaž ich vyčerpáva. Teplokrvné chlpaté samičky mávajú
ťažkosti pri privádzaní potomstva na svet a chovateľ by im mal zaistiť odbornú
veterinárnu starostlivosť a dbať, aby ich strava bola bohatá na vitamíny.
Čo by ste mali vedieť, keď máte doma Ryby
1. Váš maznáčik je veľmi dôverčivý. Má rád ľudí a naivne verí, že oni jeho
tiež. Nenechávajte ho samého a majte ho stále na očiach. Táto rada je určená
hlavne chovateľom psov a mačiek.
2. Predstavitelia Rýb sú veľmi intuitívni. Vycítia nebezpečenstvo a prírodné
katastrofy, ale aj faloš vo vašom chovaní.
3. Váš maznáčik je plachý, bojazlivý a chýba mu sebadôvera. Dodajte mu ju!
4. Váš maznáčik potrebuje omnoho viac lásky a porozumenia než zástupcovia
iných znamení. Je veľa dôvodov, prečo mu ju dať.
Partnerské znamenia
Dvanáste a posledné znamenie zverokruhu patrí medzi tzv. vodné znamenia.
Príslušníci Rýb si najlepšie rozumejú s tými, ktorí sa narodili v znamení Raka,
Škorpióna alebo Panny. Vďaka vrodenej prispôsobivosti sa však bez väčších
ťažkostí a konfliktov znesú aj s ostatnými znameniami.
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