
 ÚVOD. 

Túto knihu by som rada venovala  ženám, ktoré sa cítia byť osamelé, alebo sklamané v láske. Jednak 
majú strach zo samotného sklamania mužom, alebo toto sklamanie už prežili a nechcú aby sa to 
znovu zopakovalo. Chcela by som týmto ženám pomôcť radami, ako lepšie mužov spoznať, nájsť si ku 
nim cestu a vytvoriť si druhú šancu pre harmonický partnerský vzťah, prípadne aj manželstvo.   

Na základe mojich skúseností, ktoré som získavala postupne, či už pri štúdiách, ale aj zo samostatnej 
praxe z mojej práci v oblasti numerológie, by som chcela  pomôcť najmä mladým ženám, ktoré 
nemajú dostatok skúseností s mužmi, ľahko sa vedia zablokovať a tak sa uzavrieť pred nimi uzavrieť. 
Budem rada ak vám táto kniha poslúži ako nástroj pomocou ktorého ľahšie pochopíte a spoznáte 
mužov podľa jednotlivých znamení zverokruhu a získate informácie o tom, akí muži sú, čo očakávajú 
od života, aký je ich vzťah k ženám, k láske a sexu.  

Muži sú v podstate veľmi jednoduchí a ľahko čitateľní, ale ženská precitlivelosť a priveľké emócie nám 
často bránia aby sme sa v nich ľahšie vyznali, chápali ich a dokázali si ich aj pomocou ženských zbraní 
nakoniec aj  získať.  

V jednotlivých kapitolách vychádzam  zo základnej typológie jednotlivých znamení zverokruhu a 
mojim úmyslom nebolo  rozširovať ju  o ďalšie vplyvy susedných znamení, ktoré čiastočne zasahujú 
a ovplyvňujú základnú typológiu. 

V závere podávam ešte stručnú charakteristiku mužov podľa čínskeho horoskopu, ako doplnenie 
slnečného horoskopu. Pre základnú charakteristiku je veľmi výstižný a spojení so slnečným 
horoskopom získavame komplexnejšiu charakteristiku osobnosti. 

Budem rada, keď vám táto kniha pomôže získať hľadané šťastie a lásku.  

   

Desať spôsobov ako sa ľahšie zoznámiť s mužom 

1. Ak chcete zaujať muža, mali by ste nosiť oblečenie v sýtych farbách – červená, pomarančová, 
tyrkysová , žltá a pod. 

2. Oblečte si oblečenie s hlbším dekoltom a pekným výstrihom. Netreba to však preháňať, aby 
ste u muža  nevyvolali dojem ľahkej ženy. Roláky zatiaľ odložte  na neskoršie obdobie, keď už 
bude „ruka v rukáve.“ 

3. Noste hlavne šaty a sukne. Nohavice obmedzte len na športové podujatia. Ak máte dobrú 
postavu, môžete si dovoliť nosiť krátku sukňu. 

4. Čo sa týka farby vlasov, muži ľahšie začnú komunikovať s blondínou, pretože v podvedomí 
majú zakódované, že blondíny  sú dostupnejšie a ľahšie sa s nimi komunikuje. Brunetky 
pôsobia na mužov dojmom vážnosti až prísnosti. 

5. Dôležitá je aj dľžka vlasov. Čím má žena dlhšie vlasy, tým pôsobí na muža romantickejšie. 
Krátke vlasy pôsobia  dojmom neprístupnosti, nekompromisnosti a prísnosti. 



6. Je lepšie,  ak si obujete  topánky na vyšších podpätkoch, pretože zoštíhľujú postavu 
a dodávajú ženám šarm. V žiadnom prípade nechoďte na rande v športovej obuvi, pretože 
nebudete smerom k mužovi vysielať  signály o svojej atraktívnosti.  

7. Používajte výraznejšie parfémy s vôňou levandule, orgovánu, škorice a pod.,  aby si muž čo 
najdlhšie zapamätal vašu vôňu. 

8. Je dobré,  ak si na prvé  stretnutie pripravíte aj zopár vtipov, aby stretnutie prebiehalo 
v uvoľnenej atmosfére. 

9. Je zbytočné stresovať sa, ak na  prvom stretnutí komunikácia neprebieha tak ako by ste 
chceli, alebo očakávali,  pretože aj mlčanie vám môže veľa povedať a počas neho môžete 
človeka viac precítiť. 

10. Na prvom rande sa snažte viesť ľahkú komunikáciu a hlavne v pozitívnom duchu, v žiadnom 
prípade nerozprávajte hneď o svojich problémoch a negatívnych zážitkoch, pretože chlapa to 
viac zaťaží a zľakne sa vás.  

 

 

BARAN (21.3 - 20.4). 
 

Ako spoznať Barana  

Muž Baran je  energický bojovník, plný emócií, ktorý stále rozmýšľa ako zmeniť svet, a popri tom,  túži  
získať slávu a uznanie. Je to rodený vodca, náladový cholerik , ktorý  musí meniť všetko okolo seba 
a všetci ho musia rešpektovať. Muž Baran  je  aj veľký romantik, ktorý dokáže v duši ženy zapáliť veľký 
oheň citov. Jeho rozum pracuje veľmi rýchlo, s predstihom,  viac krokov dopredu. Vo všetkom musí 
mať pravdu. Riadi sa zásadou všetko alebo nič! Uznáva iba tých, ktorí sú od neho lepší, ale pritom 
vždy hľadá spôsob ako byť  ešte lepší. Baran vo všetkých oblastiach života: v rodine, v práci, 
v spoločnosti ale aj v láske musí byť vždy na prvom mieste  vo všetkom musí mať pravdu, a potom 
môžu mať pravdu aj tí ostatní. Pretože sa správa  ako „veľká voda“, stáva sa, že ľudia, ktorí sú citlivejší 
a jemnejší si s ním nedokážu nájsť spoločnú reč a radšej od neho odchádzajú, čo Baran niekedy ani 
nepostrehne. Jeho sebavedomie je veľmi vysoké, neuznáva žiadnu kritiku,  vo svojej blízkosti nemá 
rád pesimistov a slabochov. Týchto  ľudí nemá záujem pochopiť a už vôbec nie súcitiť s nimi a ľutovať 
ich. Na druhej strane ale vždy komunikuje  s ľuďmi otvorene,  a každý vie, čo môže od muža Barana  
očakávať. Jeho ego, ktoré je veľké ako oceán,  nie je možné ovplyvniť a zmeniť, je potrebné ho 
rešpektovať  a počúvať. 

 Čo očakáva   Baran od života 

Od života očakáva všetko. Sústavné uznanie a úspech na všetkých úrovniach. Slávu, bohatstvo a 
slobodu. Musí mať pocit prevahy nad všetkými ľuďmi z jeho okolia. Cítiť veľa lásky a úcty k svojej 
osobe.  Ťažko prežíva neúspech, poníženie a pád. Má rád život v istote a jeho najväčšou istotou je 
jeho práca. Pre svoje uspokojenie musí byť všade kde sa niečo deje, kde sa môže stať stredobodom 
pozornosti a kde sa cíti všetkými rešpektovaný. Ak pocíti, že sa mu v spoločnosti nedostáva dostatok 



pozornosti, radšej odchádza. Ak  sa mu v živote prestáva dariť,  nastáva jeho ťažké obdobie, ktoré  
môže prejsť do depresií a až k alkoholizmu.   

Vzťah k ženám, láske a sexu 

Bez žien, lásky a sexu si Baran nevie predstaviť svoj život. Ženy má rád,  a často na ne prenáša svoje 
hlboké emócie, pozitívne ale aj negatívne. Láska je pre neho nielen priestor pre sebarealizáciu ale aj 
zdroj veľkej energie. Pri zamilovaní dokáže vydávať ešte viac energie ako zvyčajne. Vtedy je aj viac 
veselý, pozitívny  a verí,  že celý svet sa krúti iba okolo neho. Toto obdobie je pre neho 
najdôležitejšie. Pri vstupe do manželstva však  jeho sebavedomie začne klesať a často prichádza 
neistota a strach. Stáva sa, že tento počiatočný strach nedokáže tak rýchlo prekonať a manželstvo 
môže považovať za svoj chybný krok. Začne premýšľať ako z neho vykľučkovať.  Niekedy si 
v manželstve chce získať stratené sebavedomie v „bočných“ vzťahoch, napríklad na pracovisku, 
v širšom okolí,  a tak získať stratený pocit slobody. Po počiatočnom strachu si však môže na zmenenú 
životnú situáciu zvykať a vtedy sa pre neho manželstvo stáva hniezdom, kde načerpáva energiu do 
života. Barani si často berú za manželky aj staršie ženy, pretože rešpektujú ich múdrosť, skúsenosť 
a autoritu. Takéto manželstvo môže byť harmonické a šťastné. Pre Baranov platí, že ak majú viac detí, 
tým viac k nim prichádza nervozita, strach a neistota, až do takej miery, že dokáže opustiť rodinu 
a tak získať stratenú slobodu a sebavedomie. Barani dokážu podozrievať  a byť žiarliví, ale tiež dokážu 
vyvolať partnerkinu  žiarlivosť, svojou koketnosťou a pozornosťou k iným ženám. Muž Baran dokáže 
byť oddane verný vtedy, keď partnerku získava a je zamilovaný. Barani nemajú so sexom žiadny 
problém. Pre ich sebavedomie je lepšie, ak  prvé skúsenosti získavajú od staršej partnerky. Ak je muž 
Baran  uvoľnený je prístupný mať sex kedykoľvek a kdekoľvek. S Baranom sa dá ľahko  komunikovať 
na tému sexu. Čím viac skúseností v sexe má, tým viac sex považuje za športovú disciplínu, kde 
dokáže podávať obdivuhodné výkony.  

Ako pochopiť a získať si Barana 

- nesmieme zabúdať, že pre Barana je najdôležitejšie jeho ego. Zaujmeme ho vtedy, ak naše 
sebavedomie bude na takej úrovni, aby si ho všimol a vážil si ho.  

- Žena ho dokáže zaujať svojím výzorom, ale najmä intelektom. Barani zbožňujú na žene hlboký 
výstrih, minisukne, pestré farby a zaujímavý účes.  

- Najviac ho upúta žena svojou bystrou mysľou, humorom, pekným a milým úsmevom.  

- ak ho  chce žena  získať na celý život, musí sa správať tak, aby mal Baran pocit, že o ňu musí 
stále bojovať.  

- žena, ktorá má Barana za manžela,  musí byť v myšlienkach minimálne krok dopredu, aby ju 
stále mohol uznávať ako autoritu.  

- Baranovi nikdy neukazujte svoj strach z neho, inak vás bude ponižovať a prestane si vás vážiť.  

- Baran nemá rád ak žena plače, pretože ženskému plaču vôbec nerozumie a nedokáže plačúcu 
ženu poľutovať a povzbudiť ju.  

- ak chcete ukončiť svoj vzťah s Baranom, najlepší spôsob je ponížiť sa a ukázať sa pred ním ako 
by ste boli  na dne, a vtedy vás rýchlo opustí a nebude vás zbytočne trápiť.  



- prežiť vzťah s Baranom je pre ženu veľmi silná skúsenosť, ktorá  zanecháva silné zážitky, aj 
keď často môžu byť veľmi bolestivé.  

- keď pochopíte muža Barana a naučíte sa vedľa neho kľučkovať, potom si môžete gratulovať, 
pretože dokážete v živote už takmer všetko.  

Znamenia, ktoré  Baranovi najviac vyhovujú  

- Ryba je veľmi vášnivá, výrečná a tiež plná emócií, čo Baranovi maximálne vyhovuje, pretože 
mu dáva veľa pozitívnej energie. 

- Žena Baran, je podobná ako Baran muž,  a preto mu rozumie. Žena Baran v rodine je matkou, 
a vtedy ho ľahko pochopí aj ako matka. 

- Žena Býk je veľmi emocionálna a dokáže Barana správe naladiť na úspech. Sama pritom nemá 
potrebu byť v popredí. 

Znamenia, ktoré  Baranovi  nevyhovujú 

Baran je pre manželstvo veľmi ťažké znamenie, pretože sa často prejavuje ako sebec,  a nie je 
ochotný ustupovať a rešpektovať ostatných členov rodiny. 

- Žena Rak berie všetko veľmi vážne a silné Baranove emócie jej nevyhovujú a vyvolávajú v nej 
stres a strach. 

- Panna  Baranovi nevyhovuje, pretože svojou hrubosťou ju utláča a nedovolí jej rozvíjať sa.  

- Žena Strelec veľmi rýchlo pochopí Barana a nie je ochotná obetovať sa jeho záujmom. 

BÝK (21.4-21.5) 

Ako spoznať Býka 

Je to znamenie s jemnými citmi. Muž v znamení Býka sa môže prejaviť ako silná osobnosť,  ak nastane 
krízová situácia. Je to temperamentné a impulzívne znamenie. Planéta Venuša mu dodáva vo 
všetkých prejavoch jemnosť  a nežnosť.  Charakteristickou črtou muža Býka je aj jeho  praktickosť 
a spoľahlivosť.  Toto znamenie sa vyznačuje počiatočnou skromnosťou, pomalšie dozrieva, rád 
pozoruje svoje okolie a tak sa učí. Nie je rád stredobodom pozornosti. Vyhovuje mu stabilita vo 
všetkom. Pomalšie sa rozhoduje, čo je pre neho niekedy aj na škodu. Je to dobrák,  niekedy tak  
trochu až naivný. Má rád prírodu a rád si zašportuje. Je manuálne zručný, vytrvalý a niekedy obľubuje 
aj samotu. V živote nemá rád časté zmeny a veľký rozruch. V mladosti je ľahko ovplyvniteľný a ak sa 
dostane do zlej partie, ťažko sa vymotáva z nepríjemností. Pretože je dôverčivý,  a tak trochu naivný, 
ťažšie odhaduje ľudí, čo mu môže spôsobovať ďalšie nepríjemnosti. Alkohol je pre neho veľmi 
nebezpečný, pretože pod jeho vplyvom dokáže byť niekedy  veľmi agresívny.  Jeho nervový systém 
a psychika sú  veľmi jemné a citlivé,  a preto býva často náladový. Treba sa snažiť viac ho pochopiť , 
a v správnom okamihu ustúpiť, pretože inak vám môže nechtiac ublížiť. Celkovo je muž Býk  pozitívne 
znamenie,  a ak správne pochopíme jeho vnútorné hodnoty, tak sa s ním dá  veľmi ľahko žiť. Ak sa 
niekedy aj nahnevá, ľahko dokáže odpúšťať a hnev ho rýchlo prejde.       

Čo očakáva Býk  od života  



Pretože je to citlivé a romantické znamenie, túži v sebe rozvíjať city a stále mať životnú istotu. Vo 
svojom vnútri sníva mať po svojom boku krásnu a talentovanú, známu osobnosť, pomocou ktorej by 
sa mohol viacej zviditeľniť. Rád sa duchovne vzdeláva a chce sa dobre zabezpečiť, ale potrebuje 
k tomu  oporu, ktorá mu  pomôže. Najdôležitejšie  pre neho je mať pevnú pôdu pod nohami a  
stabilitu, bez nich býva podráždený až arogantný. Spokojný je vtedy,  keď má harmonickú rodinu 
a všetku energiu môže sústrediť na svoju prácu. Ak niečo nefunguje tak ako by chcel, stáva sa 
nepokojný a podráždený. Ak sa mu stane, že stratí zamestnanie, nedokáže sa rýchlo zorientovať, 
vtedy potrebuje mať pri sebe osobu, ktorá mu môže byť pevnou oporou.  

Jeho vzťah k ženám,  láske a sexu 

K ženám dokáže byť veľmi nežný, pozorný,  dokáže okomentovať všetko, čo sa mu na žene páči. 
Pozorný a príjemný dokáže byť aj voči kolegyniam. V láske je veľký romantik,  vnútorne si často veľa 
vecí pripúšťa,  a potom všetko intenzívne prežíva. Má silné emócie, ktoré sú niekedy až 
nekontrolovateľné , a preto sa dokáže oženiť veľmi skoro, niekedy aj s prvou láskou. Ak potom prídu 
prvé problémy a vytriezvenie, veľmi to prežíva,  a často sa vracia k mame, kde cíti svoju istotu. Býk 
potrebuje pre lásku a manželstvo dozrieť. Je pre neho lepšie mať na začiatku viac kamarátok a cez ne 
získavať skúsenosti. Mal by  sa oženiť trochu neskôr, po 27 až 29 roku života, kedy už má dostatok 
skúseností a svoje emócie má viac pod kontrolou. Býk potrebuje v manželstve stále pociťovať 
nežnosť. Musí mať pocit, že je  pre svoju partnerku najlepší muž na svete. Ak tento pocit stratí, rýchlo 
sa sklame a začne hľadať ženu, ktorá ho bude viac chápať a pritom ospevovať jeho nehu. Býk nie je 
v manželstve veľmi náročný, ak ho manželka stále obdivuje, venuje mu dostatok času a pozornosti. 
Vtedy dokáže byť veľmi produktívny muž a úspešný podnikateľ. Ak má Býk  prvé skúsenosti v láske 
veľmi zlé, dokáže sa zľaknúť  natoľko , že zanevrie na ženy,  a niekedy  vo svojich myšlienkach môže  
meniť orientáciu. Býk veľmi ťažko prežíva nešťastnú lásku, manželstvo, ale aj rozvody. Takéto situácie 
sú pre neho natoľko stresujúce, že to môže viesť až k tragickému koncu.  Veľmi ťažko znáša  
partnerskú neveru, ktorú si občas dokáže aj sám vykonštruovať. Muž Býk začína byť citlivejší najmä 
po 40 roku života.  Jeho fantázia ho núti prežiť nové vzrušujúce okamihy, o čo sa občas aj pokúša, ale 
v konečnom dôsledku stráca pevnú pôdu  pod nohami a môže sa z neho stať nepokojný človek. Sex je 
pre Býka veľmi potrebný. V sexe dokáže byť veľmi pozorný, citlivý a uvoľnený. Ako kvet potrebuje 
vodu, tak aj Býk potrebuje sex! Po sexe dokáže podávať veľké výkony v práci a v podnikaní. Po dlhšej 
sexuálnej abstinencii je veľmi podráždený,  a vtedy dokáže zbaliť hocijakú ženu, len aby si doprial 
uvoľnenie,  pretože jeho erotická fantázia musí byť naplnená. 

Ako pochopiť a získať si Býka 

- Býk je zemské znamenie. Je veľmi ľahko pochopiteľný a ženy, ktoré mu dajú jedlo, krásu 
a sex, ho budú mať pri nohách. 

- Ak dokáže žena Býka dobre a kvalitne nakŕmiť, má veľkú šancu, získať ho na celý život.  

-  Býk nepotrebuje vaše duchaplné reči, pre neho je dôležitejší váš úsmev, hlboký výstrih 
a romantická večera so sviečkami. 

- Ak ho chcete príjemne prekvapiť, pripravte mu voňavý penový kúpeľ so sviečkami. 

- Býk má rád rovnakú dávku  sexu,  aj jedla. Doprajte mu ho všade, kde to  má vysnívané a cíťte 
sa pri tom uvoľnená, ako by ste boli stavaná iba pre sex s ním. 



- Nikdy s ním nerozprávajte o peniazoch, pretože Býk dáva iba vtedy,  keď chce on sám. 

- Ani v romantických okamihoch sa s ním nerozprávajte o vašich predstavách,  čo by ste s ním 
chceli dosiahnuť, najmä čo sa týka nehnuteľností, vzdelania a detí, pretože pre Býka sú to 
ťažko stráviteľné informácie,  mohol by sa zľaknúť, zazmätkovať a utiecť. 

- Keď je Býk uvoľnený, dokáže byť bohatý a keď je bohatý, obdarúva veľmi rád. 

- Býk nepotrebuje vašu múdrosť a nie je pre neho dôležitá ani vaša kariéra. Ak si pri ňom 
chcete robiť svoju kariéru, robte to v maximálnej tichosti. 

- Snažte sa chápať Býka v dobrom aj v zlom, vtedy si vás bude vážiť a slúžiť vám celý život.   

Znamenia, ktoré Býkovi najviac vyhovujú   

- Žena Blíženec,   býva vždy upravená,  čo Býkovi vyhovuje a tiež jej veľmi záleží na rodine, čo je 
Býkova priorita. 

- Žena Račica je veľmi skromná a rodinne založená, čo dáva Býkovi istotu a rodinné zázemie. 

- Žena Baran je pracovitá,  a pre rodinu spoľahlivá, a Býk sa pri nej môže realizovať vo svojej 
práci v plnej miere  

Znamenia, ktoré Býkovi nevyhovujú 

- Žena Škorpión potrebuje mužovu oporu, ale Býk je pre ňu príliš jemnocitný a nerozumie jej. 

- Žena Strelec, Kozorožec a Vodnár  sú zimné a studené znamenia a nie sú ochotné dať Býkovi 
to,  čo on potrebuje. Tým pádom si Býk s nimi nerozumie práve najlepšie.  

 

BLÍŽENEC (22.5-21.6.). 

Ako spoznať Blíženca 

Blíženec je najkomunikatívnejší typ muža. Je  vtipný, veselý a zábavný muž,  aj keď často povrchný. 
Tam,  kde sa nachádza Blíženec,  je vždy veselá atmosféra. V živote ho všetko zaujíma ,  najmä ľudské 
osudy. Je rád stredobodom pozornosti , z ničoho si nerobí veľmi ťažkú hlavu. Má rozvinutú 
komunikačnú  aj emočnú stránku osobnosti. Pre muža Blíženca je  charakteristická jeho všestrannosť. 
Rád cestuje a komunikuje s múdrymi ľuďmi, od ktorých sa chce veľa naučiť. Aj kvôli tomu sa ľahko 
zoznamuje,  a to hlavne so ženami. Blíženec je presvedčený o tom, že svet je tu hlavne pre neho. 
Nemá rád agresivitu a násilie,  a preto sa iba ťažko  môže stať policajtom, vojakom z povolania alebo 
sudcom. Jeho sen je byť bohatý, ale tak,  aby sa pri tom nemusel veľmi namáhať. Aj kvôli tomu si 
nerád vyberá zamestnanie, kde treba veľa fyzicky pracovať. Vyberá si hlavne také povolania,  
v ktorých mu môžu prechádzať cez ruky financie. Blíženec je znamenie začínajúceho leta, kedy okolo 
nás prúdia sýte vône a farby. Môže byť z neho veľmi dobrý gurmán a často sa to stáva aj jeho 
koníčkom.  

Čo očakáva od života Blíženec  



Blíženec je rád stredobodom pozornosti, ale tak,  aby si vždy mohol zachovať svoju slobodu. Dôležité 
je, aby každý deň mohol prežívať potešenie, radosť a nadšenie. Blíženec je v prevažnej miere 
intelektuál a potrebuje mať okolo seba ďalších sebavedomých intelektuálov, od ktorých môže 
naberať múdrosť a skúsenosť. Má dobre vyvinutú intuíciu, nemá rád spoločnosť  vulgárnych  
a primitívnych ľudí. S takými sa dokáže veľmi rýchlo rozlúčiť. Blíženec sa v živote obáva najviac toho, 
že by mohol stratiť svoju slobodu a dokáže z toho až ochorieť. Vyplýva to zo skutočnosti, že v živote 
chce všetko zažiť a všade byť, ale nechce pri tom mať žiadnu zodpovednosť.    

Jeho vzťah k ženám, láske a sexu 

Blíženec je rád, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú ženy, a to v čo najväčšom počte. Rád sa s nimi 
zhovára, lichotí im a dokáže byť maximálne pozorný. Flirt je pre neho prirodzená vlastnosť,  a preto 
dokáže u žien veľmi dobre zabodovať. Niekedy to dokonca u žien vedie k naivnej predstave, že sa stali 
jeho vyvolenou, no od reality je to častokrát veľmi ďaleko. Práve preto môžu  ženy s mužom 
Blížencom  prežiť ťažké sklamanie,  čo ich môže poznačiť natoľko,  až sa s nich stanú žiarlivé ženy. 
Blíženec nedokáže žiť bez lásky, má potrebu prejavovať ju na každom kroku,  rôznym ženám 
a v rôznych štýloch. Každej žene sa ale venuje s maximálnym úsilím,  pretože chce aby u ženy 
zanechal vždy ten najlepší dojem. Tak,  ako je ďateľ lekárom  stromov, je Blíženec lekárom ženských 
sŕdc. Ak Blíženec ľúbi, je to veľmi intenzívne, vtedy sa dokáže  žene maximálne otvoriť. Rád 
komunikuje  so ženami otvorene o všetkom čo prežívajú. Aj v láske musí mať zachovanú svoju 
slobodu, pretože inak vzťah dokáže rýchlo ukončiť. Blíženec dokáže súčasne jednu ženu ľúbiť 
a s druhou len tak nezáväzne sexovať . Sex je pre neho veľmi dôležitý a každej žene sa pri ňom  
venuje maximálne, tak,  aby jej zanechal nezabudnuteľný zážitok. Blíženec je na ženy pomerne 
náročný, či už zo stránky  intelektuálnej alebo stránky fyzickej. Ak žena nespľňa jeho predstavy 
a nároky, odchádza bez komentára a výčitiek, s pocitom, že sa nič  nedeje. Ak sa Blíženec rozhodne 
oženiť, tak v deň sobáša si už plánuje aj rozvod, pretože dostáva strach, že stratil slobodu a chce ju 
získať znovu. Blíženci sa preto často ženia a rozvádzajú. Aj po rozvode však dokáže byť starostlivým 
otcom a tiež sa dokáže postarať o všetky svoje ženy. 

Ako si získať  a pochopiť Blíženca 

- Blíženec má najradšej,  keď môže ženu dobýjať, a preto milé dámy,  doprajme mu túto hru čo 
najdlhšie. 

- Keď chcete získať Blíženca, musíte byť všestranná a najlepšie ho ohúrite vašou inteligenciou. 

- Na rande s Blížencom sa dôkladne pripravte, pretože muž Blíženec je veľmi všímavý a veľmi 
mu prekáža,  ak ste pozabudli na nejakú maličkosť. 

- Nezabúdajte sa pripraviť aj na komunikáciu a snažte sa byť uvoľnená a vtipná. 

- Nerozprávajte veľmi o financiách, pretože Blíženec je tak trochu skúpy. 

- Čím skôr začnete rozprávať o budúcnosti a rodine, tým skôr vás Blíženec opustí. 

- Pre Blíženca nič neznamená, ak ho zoznámite so svojou rodinou, pretože on sa iba poteší, že 
má nových kamarátov. 

- Čím viac sa ukážete ako finančne nezávislá, tým viac si vás Blíženec bude vážiť. 



- Páčia sa mu ženy, ktoré nie sú veľmi náročné, ale dokážu sa potešiť aj z maličkostí  

Znamenia, ktoré  Blížencovi  najviac vyhovujú  

- Panna mu vyhovuje preto, lebo je Blížencovi podobná v tom, že je aktívna, všetko chce vedieť 
a spoznať. Nie je rada  žienkou domácou, čo Blížencovi neprekáža. 

- Levica je žena „do koča aj do voza“, dokáže sa Blížencovi rýchlo prispôsobiť a zachovať si 
svoju atraktivitu.  

- Žena Býk, dokáže v intímnom živote dráždiť jeho sexualitu, ale pozor na jej žiarlivostné scény.  

Znamenia, ktoré  Blížencovi nevyhovujú 

Blíženec je muž, ktorý dokáže upútať takmer každú ženu, ale vytvoriť s ním trvalý vzťah a harmonické 
manželstvo, už nie také jednoduché. 

- Žena Rak je veľmi seriózna a zodpovedná,  často nechápe Blížencov humor, kvôli čomu  môžu  
vznikať v manželstve veľké nepokoje. 

- Žena Vodnár  dokáže veľmi ľahko flirtovať s Blížencom , ale rýchlo zostane sklamaná, ak 
Blíženec začne flirtovať aj s inými ženami.   

- Žena Váha je vzdušné znamenie, ale k životu sa stavia veľmi zodpovedne a nevie pochopiť 
jeho ľahkovážny vzťah k životu. 

 

RAK (22.6-23.7). 

Ako spoznať Raka  

Muž Rak je veľmi záhadný typ muža, ktorý môže pôsobiť múdrym dojmom. Je to muž, ktorý chce veľa 
vedieť, byť všestranný, no nie vždy dokáže tieto múdrosti niekomu aj odovzdať. O Rakoch môžeme 
povedať aj to, že sú to introverti s vyvinutým egocentrizmom, veľkí puntičkári s veľkým zmyslom 
dodržať všetko čo sľúbili a nikdy nemajú problém s disciplínou. Pretože Rak sa narodil pod planétou 
Mesiac, jeho charakter a nálada sa mení ako štyri fázy Mesiaca,  a preto je niekedy ťažké  Raka 
pochopiť. Pre Rakov je charakteristické to, že  v živote si všetko zaškatuľkujú. Na prvom mieste je 
u Raka jeho  práca, od ktorej očakáva úspech a slávu. Ďalej je pre nich veľmi dôležitá finančná istota. 
Peniaze si musí dokola spočítavať a mať ich neustále pod kontrolou. Dôležité miesto zohráva jeho 
auto, ktoré musí byť stále vyleštené a v perfektnom stave. Za veľmi dôležité považuje veci, ktoré mu 
pripomínajú detstvo a tiež tie, ktoré majú pre neho veľký spomienkový význam a žena je až potom. Je 
veľmi ťažké pochopiť Raka a preniknúť pod jeho pancier, pretože aj v komunikácii je veľmi 
neústretový a tiež aj dosť náladový. Jeho egoizmus mu bráni v komunikácii odovzdávať lásku iným.   

Čo očakáva od života Rak 

Rak má veľké sny a dokáže ich postupne aj realizovať. Je praktický romantik, ktorý rád sníva o veľkom 
a krásnom dome a do toho domu si chce priniesť svoju lásku. Jeho veľkým snom je mať moc 
a peniaze, byť uznávaným a váženým človekom. Preto sa rád do všetkého zapája a rád sa 



zdokonaľuje. Rak potrebuje mať životnú a finančnú istotu a keď ju dosiahne, stáva sa najšťastnejším 
človekom. Naopak, najviac sa obáva toho, že tieto istoty stratí. Rak si dáva veľmi záležať na svojom 
fyzickom výzore. Rád používa  kvalitný parfum, značkové oblečenie, obuv a rád sa týmito vecami aj 
chváli.  

 Jeho vzťah k ženám, láske a sexu 

Rak je veľký romantik, ktorý tak ako sa vie ľahko zamilovať, tak isto rýchlo  sa vie aj zľaknúť a stiahnuť 
sa. Preto je pre neho vhodná partnerka, ktorá je dominantná a dokáže ho správne pochopiť 
a usmerniť. Ak mu žena ukáže svoju slabosť a nerozhodnosť, Rak stráca svoju istotu a opúšťa vzťah 
ako prvý. Láska a manželstvo je pre neho dôležité ako silné zázemie, ktoré si chce udržať hlavne cez 
svoju pracovitosť a financie. V citovej oblasti je pomerne chladný a veľmi nerozumie prečo by mal 
v tejto oblasti vyvíjať nejakú iniciatívu. Pozornosť prejavuje nie veľmi často, ale keď ju prejaví, tak 
býva veľmi štedrý. V sexe nemá veľkú fantáziu a berie ho viac ako fyzickú potrebu tela. Niekedy sa 
v ňom môže prejavovať sebecky a agresívne. Ak je Rak úspešne ženatý, má harmóniu v rodine, 
dokáže podávať maximálne výkony v práci ale aj v podnikaní. Taká rodina je pre neho energetický 
potenciál, ktorý mu prináša úspech. Ak sa Rak prvýkrát rozvedie, nastane v ňom veľký chaos, strach 
a neverí, že v živote ešte môže byť šťastný. Pre Raka je veľmi  dôležité, aby už v detstve dostával 
výchovné lekcie, čo je život a aké miesto v ňom má láska. Nestačí,  keď sa mu láska iba odovzdáva, ale 
musí sa aj on učiť odovzdávať lásku  iným. Ak sa to nedeje, veľmi ľahko môže zostať bez partnerky,  
ktorú mu nahrádza mama. 

 

Ako si získať  a pochopiť Raka 

- Pre Raka je dôležité ako žena vyzerá, všíma si na nej každú maličkosť.    

- V každej komunikácii s Rakom sa ukážte ako presvedčivá a sebavedomá žena. 

- Prejavte Rakovi svoju dôveru a on sa vám skôr otvorí. 

- Nerozoberajte s Rakom ťažké témy, keď cítite, že na to nemá náladu, pretože to neprinesie 
žiadny pozitívny efekt, ale práve naopak, uzatvorí sa. 

- Rak je dostupnejší komunikácii vtedy,  keď je v prírode. Vtedy je uvoľnený a vy s ním môžete 
riešiť aj vaše problémy. 

- Raka si získate aj tak, že sa s ním budete rozprávať o témach, ktoré sú pre neho dôležité 
a aktuálne, napr. auto, šport, záhrada a politika. 

- Neočakávajte od Raka, že vám bude otvorene hovoriť ako vás ľúbi, spoľahnite sa viac na vašu 
intuíciu a uspokojte sa s tým. 

- Aj keď Rak je veľmi vnímavý na váš zovňajšok, dajte si pozor na váš výstrih, pretože Rak 
dokáže byť aj dosť žiarlivý . 

- V spoločnosti je rád stredobodom pozornosti,  doprajte mu to a doma ho budete mať len pre 
seba. 



- Ak Rak priveľa šomre, v tichosti ho opustite, a tak mu umožníte pochopiť ,ako veľmi mu 
chýbate. 

- Ak má Rak príliš túlavé topánky, je to znamenie, že nepatrí už k vám a vy k nemu. Vtedy 
urobíte najlepšie, keď sa zbalíte a v tichosti ho opustite. 

-  Rak je rád, keď ho budete hladkať, mojkať, pretože po tom túži, len vám to nevie povedať. 

- Ak chcete získať Raka na celý život, nestačí byť len múdra a vzdelaná, musíte byť intuitívna, 
koketná, trpezlivá, sebavedomá a šarmantná. 

Znamenia, ktoré  najviac vyhovujú Rakovi 

- Žena Baran vydrží všetko, pretože je nenáročná.  Obidve tieto znamenia nepotrebujú veľkú 
komunikáciu a dokážu sa ľahko pochopiť. 

- Levica je „do koča aj do voza“ a dokáže tolerovať Rakove nedostatky a svoju potrebu 
komunikácie si realizuje cez kamarátky. 

- Žena Blíženec mu vyhovuje preto, že sa s Rakom podobajú v tom, že na manželstvo majú 
rovnaký názor a boja sa stratiť jeden druhého.    

Znamenia, ktoré   nevyhovujú Rakovi 

- Račica vôbec nejde k Rakovi, pretože obaja ľahko strácajú istotu, v dôsledku čoho vzniká vo 
vzťahu strach a konflikty.  

- Žena  Škorpión, potrebuje oveľa pružnejšieho manžela, ako je Rak. Tiež potrebuje časté 
lichôtky a prejavy záujmu, čo Rakovi nič nehovorí. 

- Žena Panna  ho veľmi rýchlo odhalí a nevyhovuje jej nízka úroveň komunikácie, jeho 
egoizmus a nezáujem o jej osobu. 

 

LEV (24.7-23.8.) 

Ako spoznať Leva 

Je to silné, sebavedomé, romantické, ale tiež zraniteľné znamenie, aj keď túto zraniteľnosť  na sebe 
nedáva vidieť. Má rád život, humor, spoločnosť, prácu s ľuďmi a obľubuje hlavne ženy. Občas dokáže 
byť šomravý, nudný, ale sú to chvíľkové záležitosti a neskôr sa hanbí sám pred sebou ako sa správal. 
Kľúčom k jeho duši je jeho vlastné ego. Čím viac mu lichotíte a skladáte mu komplimenty, tým viac je 
spokojnejší a šťastnejší. Pretože je veľmi náchylný na lichotenie, môže sa mu stať, že nevie správne 
odhaliť falošných ľudí z jeho okolia. Po odhalení zostáva sklamaný a uvedomuje si svoje slabé miesto. 
Muž v tomto znamení má veľmi veľa energie, je bystrý, športovo nadaný a vždy túži byť vodcom. 
V tom mu najviac pomáha Slnko, pretože to je jeho hviezda.    

Čo očakáva od života Lev 



Lev očakáva od života všetko v maximálne miere, či už v práci, v sláve, v emóciách, vo financiách, ale 
vo vzťahu k ženám. Lev vždy potrebuje, aby ho uznávali, chválili a ctili si ho. Je to človek, ktorý túži 
veľmi rýchlo dosiahnuť úspech a kariéru. Preto sa často uplatní v politike, súdnictve a v podnikaní. 
Lev potrebuje byť v neustálom pohybe a stres ho motivuje k lepším výkonom. Pri všetkých svojich 
aktivitách musí byť neustále obklopený ženami, z ktorých čerpá svoju energiu. Prítomnosť žien ho 
zároveň zušľachťuje, zjemňuje a posilňuje jeho sebavedomie. Emócie sú pre neho balzamom  na jeho 
dušu a najsilnejšie ich má,  keď sa zamiluje. Zátišie vyhľadáva iba výnimočne a na veľmi krátky čas. 
Má úplne jasnú predstavu o svojom živote a dokáže ju aj naplniť , tak v oblasti citov, ako aj  v kariére. 
Pohromou je pre neho skutočnosť, že by sa jeho predstava nemala naplniť a život by  neprebiehal 
tak, ako by to on sám chcel.    

Jeho vzťah k ženám, láske a sexu 

Lev je  prirodzený Don Juan, ktorý potrebuje neustály obdiv žien. Keď to v láske veľmi preženie, 
dokáže z toho až ochorieť. Je to klasický romantik, ktorý neľutuje investovať do ženskej krásy vo 
všetkých detailoch. Ženu po svojom boku považuje za svoj doplnok, ktorý musí pri ňom žiariť a vtedy 
stúpa aj jeho sebavedomie. Pretože Lev má sklon k snobizmu, aj jeho partnerka musí byť  navonok 
dokonalá, no nesmie ho však prekonať svojou múdrosťou, inak ju opustí bez vysvetlenia. Manželstvo 
je pre Leva iba naplnením jednej z jeho potrieb - získanie rodinného zázemia. Nezávisle sa ale naďalej 
venuje svojej kariére a sláve. V domácom prostredí sa mení na malé, tiché a poslušné Levíča. Keď 
žena správne vycíti, aká je potreba Leva v domácnosti, a podľa toho bude aj konať, vtedy bude ich 
manželstvo veľmi harmonické. Ak by ho žena chcela zmeniť na vodcu rodiny, Levovi by sa to veľmi 
nepáčilo a mohol by utiecť, obyčajne k inej žene.  Sexuálne je Lev veľmi aktívny, hlavne v prvej 
polovici života, do veku 40 až 45 rokov. Prevažne v mladom veku sa pokúša využiť každú príležitosť na 
svoje predvádzanie sa a naplnenie svojej sexuality. V neskoršom, strednom veku, však začína 
prichádzať útlm  v sexualite. Lev si z toho nezvykne robiť veľké starosti, lebo čerpá zo svojich 
spomienok z mladosti.   

Ako pochopiť  a získať si Leva 

- každá žena, ktorá chce získať Leva musí byť veľmi presvedčivá a sebavedomá 

- pretože Lev má silné estetické cítenie, je dobré, ak žena počas dňa častejšie mení svoje 
oblečenie, a tým si neustále získava jeho pozornosť 

- Lev nemá rád, ak sa žena po jeho boku neustále na niečo sťažuje, nie je spokojná a je 
pesimisticky naladená. Takéto ženy ho prestávajú zaujímať a ľahko môže začať flirtovať s inou 
ženou. 

- Lev je náchylný zostať večným „pubertiakom“ a žena, ktorá to správne pochopí, to bude mať 
s ním ľahšie. 

- Lev sa cíti byť kráľom tohto sveta a ulahodíte mu vtedy, ak ho budete neustále chváliť 
a zbožňovať pre jeho „dokonalosť“. 

- Lev má rád luxus, rozkoš a pekné veci. Keď sa mu ľahko nedostávajú, je podráždený, 
arogantný a ľahko používa klamstvo. 



- zapamätajte si, že Leva nemožno kritizovať a poúčať, pretože sa ľahko stanete jeho 
nepriateľom!  Ak mu chcete dať najavo svoj opačný názor, urobte to veľmi opatrne 
a diplomaticky, lebo inak by k vám mohol byť nepriateľský a pomstychtivý. 

- Ak chcete byť vedľa neho, neukazujte mu svoju schopnosť myslieť. Ukážte  mu iba vašu krásu 
a loajalitu. Vtedy vás bude považovať za tú správnu ženu pre seba.  

Znamenia, ktoré   najviac vyhovujú Levovi 

- Levica, rýchlo dokáže vycítiť, čo Lev v domácnosti potrebuje a dokáže mu to aj poskytnúť. 
Obidvaja potrebujú aby boli chválení a dokážu si to navzájom nielen tolerovať, ale aj 
ponúknuť. 

- Račica vyhovuje Levovi, lebo je v domácnosti starostlivá a skromná, čo dáva Levovi pocit 
spokojnosti a tak sa môže zamerať na svoje aktivity. 

- Žena Váha mu dokáže veľa tolerovať a podporovať ho v jeho kariére, pretože jej úplne bude 
stačiť, ak bude úspešný jej manžel.  

Znamenia, ktoré nevyhovujú Levovi 

- Vodnárka ho síce dokáže veľmi rýchlo získať, ale rovnako rýchlo  býva z neho unavená 
a žiarlivá. 

- Panna chce byť v domácnosti stredobodom pozornosti a Lev jej to veľmi neumožňuje. 

- Žena Kozorožec je zameraná na seba a svoju kariéru, neznesie Levov úspech a začne byť 
žiarlivou a nepríjemnou. 

 

PANNA (24.8-23.9) 

Ako spoznať Pannu 

Je to citlivý a vnímavý muž, nie veľmi výrazný,  môže byť aj ľahko zraniteľný. V mladom veku sa 
prejavuje ako veľký a poslušný mamičkár. Nie je založený romanticky, ale má veľkú schopnosť  
skúmať a analyzovať svoje okolie, čo ho môže niekedy priviesť až do psychickej rozpoltenosti. Je to 
typ muža, ktorý chce slúžiť ľuďom a stále sa pritom zamýšľa nad tým,  ako ho ľudia vnímajú, či mu 
rozumejú a čo o ňom rozprávajú. Často sa zaoberá najzákladnejšou otázkou, čo je dobro a čo zlo. Aby 
bol v harmónii sám so sebou, musí mať vo všetkom úplne jasno. V jeho živote zaberá žena dôležité 
miesto. Od detstva sa rád pohybuje v spoločnosti žien, od ktorých získava pozornosť a nehu, ktorú 
potom dokáže v dospelosti aj sám odovzdávať. Pri dospievaní je rád, keď sú pri ňom staršie 
a skúsenejšie ženy, pretože sa od nich môže veľa naučiť. V dospelosti býva veľmi pracovitý, za čo 
očakáva pochvalu a tiež aj adekvátnu odmenu. Tento typ muža je veľmi vnímavý a súcitný k ľuďom, a 
preto sa hodí na prácu s nimi. Ako ľahko prijíma iných ľudí, tak ťažko dokáže prijať a pochopiť sám 
seba. Hlavnou úlohou jeho života je pozorovať, vnímať a kontrolovať iných.  

Čo očakáva od života Panna       



Muž Panna pri svojom pozorovaní a analyzovaní hľadá dokonalosť a aj keď sa k nej priblíži, stále ešte 
nie je úplne spokojný, ale hľadá ďalej. Jeho snom je tiež nájsť si pre seba dokonalú ženu. Pre život 
potrebuje mať vo všetkom poriadok a možnosť všetko kontrolovať. Chce byť vo všetkom dôrazný a 
túži po pozornosti, pochvale a ocenení. Tým sa snaží zakryť svoju vnútornú neistotu a mäkkosť. Panna 
nikdy nechce zostať sama, pretože by  nemala koho skúmať, analyzovať a aj kritizovať. Muž Panna 
nemá rád neistotu,  a preto musí mať okolo seba dostatočný počet ľudí, aby sa cítil istejšie.    

Jeho vzťah k ženám, láske a sexu 

Muž Panna sa od detstva  pohybuje v ženskej spoločnosti, rád  vníma ženy, analyzuje ich, lepšie ich 
spoznáva a zdokonaľuje sa. Pretože je viac praktický a menej romantický, dlhý čas nevyhľadáva lásku, 
vystačí si aj s kamarátkami. Medzi nimi býva veľmi obľúbený, hlavne pre svoju pozornosť 
a praktickosť. Nechýba mu manuálna zručnosť a šikovnosť, ale na romantickú večeru veľmi nemyslí. 
Žena, pri ktorej by sa chcel usadiť, nemusí byť až taká pekná, hlavne aby bola intelektuálka, 
sebavedomá a pokiaľ možno aj dobre situovaná. Vtedy aj jeho ego a sebavedomie bude rásť. Od 
muža Panny sa nedá očakávať veľmi veľa citov, pretože je presvedčený, že vám musí postačiť jeho 
prítomnosť. Sám ale musí vedieť, čo všetko počas dňa jeho partnerka zažila, a to až do detailov. Keď 
sa Panna ožení, býva manželke verný, ale pretože má neustálu potrebu všetko kontrolovať, môže to 
prerásť až do žiarlivosti. Veľmi často si o sebe myslí, že ako manžel má na všetko právo. Pretože je 
pedant, veľmi ľahko upozorňuje na maličkosti. Rád kontroluje aj chod domácnosti a žena môže mať 
pri ňom pocit úzkosti z neustáleho kontrolovania a upozorňovania. Panna sa rada zúčastňuje 
domácich prác, ale iba tých, ktoré mu spôsobujú uspokojenie a radosť. Panna iba málokedy robí zo 
seba playboya. V sexuálnej oblasti sa prejavuje ako chápavý a nežný muž, ktorý nemá rád prvky 
násilia. V tejto oblasti je prístupný komunikácii so ženou. Sex veľmi často súvisí so stavom jeho 
financií a jeho postavením v spoločnosti. Ak je v živote úspešný, rád ,,si vyhodí s kopýtka“ v ženskej 
spoločnosti, napr. aj pri erotických tancoch. 

Ako si získať  a pochopiť  Pannu  

- Pretože Panna muž je veľký pedant a puntičkár, k tomu aby ste si ho získali, potrebujete byť 
takisto precízna, presná a na rande chodiť vždy načas.   

- Panna sa dá získať cez počiatočné kamarátstvo, ktoré neskôr môže prerásť aj do veľkej lásky. 

- Panna je hanblivá, a preto získavať si ju môžete aj postupne, napríklad tým, že ho pozvete na 
kávu, alebo upečiete dobrý koláč a nezabudnite sa nenápadne pochváliť, že ste ho upiekli vy. 

- Panna má rada komunikatívne a intelektuálne ženy a ľahšie ju môžete získať, ak budete 
otvorene hovoriť o vašich plánoch a hlavne o tom, čo všetko by ste chceli v živote dosiahnuť.  

- Aspoň na prvé tri stretnutia s ním, sa snažte prísť načas a nezabudnite mať upravené vlasy 
a nechty, pretože to bude to prvé, čo si bude na vás všímať. Keď bude spokojný, potom sa 
zameria na to najdôležitejšie pre neho, a to na váš intelekt.  

- Nezabudnite sa pri stretnutí s ním pochváliť, kde všade chodíte športovať, aké knihy čítate 
a akými aktivitami sa zaoberáte, pretože hľadá pozitívnu a dokonalú partnerku. 

- Panna sa najviac bojí žien, ktoré žijú veľmi jednoduchým a „dedinským“ spôsobom života. 



- Pretože je veľmi citlivý a zraniteľný, nepýtajte  sa hneď na jeho minulosť, aby ste ho nechtiac 
nezranili. Tiež sa ho nepýtajte na jeho finančnú situáciu, pretože tak ho veľmi rýchlo stratíte. 

- Ak je muž Panna ešte veľmi neskúsený, bude určite v intímnej sfére veľmi hanblivý, preto 
musíte vziať iniciatívu do svojich rúk a naznačovať mu, čo má robiť.  

- Ak ste viac emocionálna, dajte si pozor na svoj prejav, pretože nemá rád zvýšený hlas a krik. 
Ani keď sa vám zdá, že treba zvýšiť hlas, radšej si zahryznite do jazyka, pretože Panna sa 
môže zľaknúť, stiahne sa, a na ďalšie stretnutie už nemusí prísť. 

- Zapamätajte si, že ak sa Panna ožení, berie to veľmi úprimne a vážne a veľmi často sa 
angažuje v domácnosti a vo výchove detí. Ak sa tak prejaví, potom nebude veľmi rozumné, 
aby ste z neho chceli urobiť podnikateľa, pretože na to nemá. 

- Panna sa môže ľahko zablokovať, a potom ľahko môže začať piť alkohol. Vtedy nestrácajte 
čas a veľa s ním komunikujte, prejavte mu vašu pozornosť a nehu, a snažte sa, aby sa vám 
otvoril, inak by mohol ísť rýchlo „dolu vodou“. 

Znamenia, ktoré  najviac vyhovujú Panne 

- Račica je skromná, disciplinovaná a nebojí sa vziať na svoje plecia ťarchu chodu domácnosti, 
čo dodáva Panne pocit istoty. 

- Levica je rýchla, koketná a všestranná, čo muža Pannu veľmi rýchlo naštartuje. 

- Žena Škorpión je vodcovský typ a Panne to vyhovuje, lebo ju môže motivovať a podržať.      

 

Znamenia, ktoré Panne nevyhovujú  

- žena Panna je na muža Pannu veľmi prísna a kritická, čím môže zablokovať jednak jeho, ale 
následne aj samu seba. 

- žena Strelec je pre muža Pannu veľmi akčná, a tým ho môže dezorientovať a zviesť z jeho 
zabehanej cesty. 

- žena Blíženec mužovi Panne nevyhovuje  preto, lebo má veľa nápadov, ale Panna muž ich 
nechce realizovať, lebo to nie sú jeho nápady. 

- žena Ryba je náladová a niekedy lenivá, a pretože muž Panna je konzervatívny puntičkár, 
môžu obidve znamenia upadnúť do depresií, ľahko medzi nimi  vznikajú konflikty, čo veľakrát 
vedie až k rozvodu.  

 

VÁHY (24.9-23.10) 

Ako spoznať Váhy 



Muž Váha  jemný a vyrovnaný človek, s nie veľmi výrazným vonkajškom. Jeho citová a emocionálna 
stránka sú od seba navzájom nezávislé, ale navzájom vyrovnané. Časť jeho duše môže byť 
sentimentálna a nežná, druhá časť duše môže byť triezva a rozhodná. Niekedy sa dokáže do svojich 
myšlienok natoľko zahĺbiť, že prestáva reálne vnímať čas. Ťažkosti, ktoré mu prichádzajú do cesty, 
dokáže potom ľahšie vyriešiť. Vie túžiť, byť romantikom. Je nežný a má rád zážitky. Váhy chcú a vedia 
ľúbiť, vedia vnímať krásu okolo seba a ostatné si dokážu aj domyslieť a dotvoriť. Trpezlivosť však nie 
je ich silnou stránkou, pretože ich fantázia je silná a veľmi rýchla. Ovládajú flirt, ženské emócie 
a veľmi často sú to povrchní, dvojtvári, láskaví muži. Muž Váhy túži svoju fantáziu presadiť v reálnom 
živote a ak sa mu to podarí, je veľmi spokojný a šťastný. Zaujmú ho ženy so sklonom k romantike, 
tancu a poézií. Má rád,  keď stretnutie zo ženou prebieha v romantickej atmosfére, pri sviečkach, 
pekných vôňach a dobrom jedle.   

Čo očakávajú Váhy od života 

Váhy je typ muža, ktorý rád pracuje, no musí si stále dokazovať, že má pravdu. Jeho logika je veľmi 
silná a bezkonkurenčná,  a preto väčšinou má aj pravdu. Má vysoký stupeň diplomacie a schopnosť 
organizovať ľudí. V práci býva veľmi poctivý a ťažko za ňu prijíma kritiku. Považuje za dokonalého, 
veľmi ľahko dokáže kritizovať druhých. Musíme však uznať, že každý, kto je nositeľom tohto 
znamenia, je v niečom výnimočný. Môže to byť talent, len je potrebné, aby sa včas podchytil. Každý 
muž narodený v tomto znamení má dve tváre,  a preto sa môže stať, že ak je ovplyvnený zlým okolím, 
môže mať sklony ku klamstvu a podvodom. Váhy majú sklon k preháňaniu a dokážu byť v tom 
neuveriteľne presvedčivé. Váhy milujú koníčky, no veľmi rady sa venujú niečomu, čo je úplne iné ako 
ich celoživotné zameranie. Ak sa Váhy dostanú do životnej rovnováhy , pôsobia ako harmonické 
bytosti. Sú plné energie a zvládajú aj vypäté situácie.  

 Jeho vzťah k ženám, láske a sexu 

Nájsť si lásku a vedieť pochopiť život, to je najväčšia túžba, ktorú Váhy majú. Pre ich formovanie je 
najdôležitejšie, s akými ženami sa v živote stretli. Môžu sa formovať tak negatívne, ako aj pozitívne,  
pretože ich nervový systém je ľahko ovplyvniteľný. Váhy potrebujú,  aby ich ženy dokázali správne 
pochopiť a vycítiť ich romantickosť a aby ich potom mohli viesť životom. V láske sú oddané a verné. 
Čím sú Váhy staršie a skúsenejšie, tým viac dokážu chápať svoju úlohu v manželstve a stávajú sa 
z nich dobrí manželia. Keď je muž Váhy šťastne ženatý, dokáže okolo seba vytvárať dobrú rodinnú 
pohodu. Nemá problém pri zapájaní sa do všetkých domácich prác. Ak sa jeho manželka prestáva 
o seba starať a jej postava stráca formu, dokáže to Váhu rozladiť a stráca svoju istotu v rodine. 
Akonáhle ho jeho manželka chce zmeniť a často ho kritizuje, môže sa stiahnuť a začne sa pozerať 
smerom, kde je viac pokoja a pohody. Nezabúdajme, že muž Váhy je citlivý a má veľkú predstavivosť 
v sexe, preto potrebuje väčšiu pohodu, aby sa mohol dostatočne venovať svojej partnerke. Keď je 
dlhší čas vystavovaný  napätiu, tak sa začne viac zaoberať sám sebou, a vtedy neprejavuje záujem 
o sex. Pre Váhy sú sexualita a láska spojenými nádobami a keď vzťah medzi partnermi prestáva 
fungovať,  Váhy chcú odísť, aby nežili vo vzťahu, ktorý ich nenapĺňa.   

Ako pochopiť a získať  si Váhy  

- Váhy je typ muža, ktorý nie je egoistom a viac myslí na „my“ ako na „ja“. Od ženy očakáva 
romantiku, charizmu, veselosť a vonkajší štýl.  



- je to muž, ktorý je veľmi sexuálne založený a ak mu žena padne do oka, ľahko jej ponúkne 
spoločne strávenú noc. 

- Váhy je muž pomerne náročný,   preto vyhľadáva ženy, ktoré mu môžu veľa ponúknuť, najmä 
krásu, harmóniu a stabilitu. Primitívnosť, chudoba a špina, sú pre Váhy veľmi deprimujúce 
vlastnosti a od takýchto žien buď veľmi rýchlo utečie, alebo začne piť alkohol. 

- pretože muži Váhy sú vnútorne veľmi nežní a citliví, od ženy očakávajú väčší prejav emócií 
v komunikácii, v dotykoch a v celkovej starostlivosti. Najviac sa obávajú toho, že by mohli 
zostať osamotení a opustení.  

- Pretože Váhy majú dostatok nehy, lásky a radi flirtujú, cez tieto vlastnosti sa ľahko aj 
získavajú.   

Znamenia, ktoré  Váham najviac vyhovujú  

- Mužovi Váham vyhovuje znamenie Panna, pretože muž je ľahko prispôsobivý a romanticky 
zameraný tak, ako aj Panna. Spája ich aj veľa spoločných záujmov. 

- Žena Škorpión má veľa nápadov a muž Váhy ich dokáže dobre triediť a korigovať, pričom 
nedochádza medzi nimi ku konfliktom. 

- Žena Kozorožec môže pri mužovi Váhy excelovať, lebo jej porozumie a podporí ju svojimi 
nápadmi a estetickým cítením. 

Znamenia, ktoré Váham   nevyhovujú 

- Žena Váhy sa dokáže ľahko do muža Váhy zamilovať, ale často pri ňom stráca svoju istotu 
a stabilitu. 

- Mužom Váham  nevyhovuje Račica, pretože ho nedokáže podporiť vtedy, keď by to 
potreboval. 

- Žena Vodnárka potrebuje neustálu podporu silnejšej osobnosti a muž Váhy sa veľa zaoberá 
svojimi myšlienkami a nevie byť Vodnárke oporou.  

 

ŠKORPIÓN (24.10-22.11.)  

Ako spoznať Škorpióna 

Je to už navonok veľmi sebavedomé znamenie, ktoré je viac uzatvorené a len veľmi ťažko sa dá 
z neho čítať. Ten, kto by ho chcel získať a ovládať ho, musí byť ešte viac bystrý a intuitívny ako on. 
Škorpión má röntgenové oči, ktorými dokáže ľahko všetko odhaliť a ak iskra neprebehne, tak už 
potom nikdy viac. Škorpión sa na začiatku nikomu neotvára, ale keď si ho získate, tak vám odovzdá 
úplne všetko. Nemá veľa kamarátov, ale tým, ktorých má, je verný a oddaný. Škorpión má výbornú 
intuíciu, preto dokáže  povahu človeka  vycítiť veľmi ľahko, rýchlo a bez zložitej analýzy. Je to veľmi 
príjemný a čistotný muž, ktorý sa dokáže postarať sám o seba a nepotrebuje žiadneho sluhu.    

Čo očakáva Škorpión od života  



Škorpión je dosť náročný a od života očakáva veľmi veľa. Často si stavia vysoké a náročné ciele. Učí sa 
veľmi ľahko a ku všetkému pristupuje s veľkou intuíciou a logikou. K ľuďom nie je veľmi dôverčivý, ale 
potrebuje ich a rád ich vedie. Nerobí nič, čo by mu nemalo priniesť nejaký osoh a už vôbec  nemá rád 
prehry. Na jednej úrovni dôležitosti je pre neho kariéra, sex a rodina. Predovšetkým túži po bezpečí, 
stabilite, moci a možnosti všetko kontrolovať. Obáva sa najmä straty kontroly nad situáciou, 
opustenia a najviac smrti.  

Jeho vzťah k ženám,  láske a sexu 

Zo sexuálneho hľadiska je to skutočný lovec, ktorý pomaly krúži okolo svojej koristi a plánuje útok. Ak 
počas tohto obdobia nepocíti zo strany ženy žiadny záujem, okamžite sa začne zaoberať inou 
korisťou, pretože nerád prehráva. Ak je ale presvedčený o tom, že ste pre neho tá pravá, vtedy je 
trpezlivý a dlho dokáže čakať na pozitívne signály. So ženami koketuje rád a tiež sa s nimi rád  aj 
pohráva. Ženy sa v ňom niekedy nevyznajú a jemu to väčšinou vyhovuje. Fascinujú ho ženy, ktoré sa 
mu ľahko otvárajú napríklad ako Panna,   vtedy má z toho hlboký zážitok. Má rád ženy, ktoré po ňom 
chcú, aby ich ľutoval, ale v manželstve sa obyčajne stáva obeťou on sám, v dôsledku čoho trpí. Ak sa 
raz ožení, nechce na tom už nič meniť, pretože v jeho chápaní je rodina základ a dokáže na seba vziať 
aj ženské povinnosti, ak to inak nejde. Ak sa mu nevydarí manželstvo, začína do neho púšťať 
postupne jed,  môže sa stať alkoholikom, uzatvorí sa do seba alebo si nájde ženu na sex. Pre muža 
Škorpióna nie je sex iba fyziologická, ale aj psychologická potreba. Dokáže ľahko oddeľovať citovú 
stránku vzťahu od sexuálnej stránky. V mladosti si Škorpión často vyberie staršiu ženu, kvôli tomu, 
aby ho naučila sexuálnej technike a potom tieto skúsenosti rád aplikuje pri mladších. Sex je pre neho 
ako atrakcia bez hlbších emócií. Rád si vyberá ženy z vyšších spoločenských vrstiev, ktoré sú dobre 
finančne situované, pretože on sám nerád odovzdáva svoje financie. Ako hlava rodiny, býva pozorný, 
dôrazný a pri výchove detí je veľmi aktívny.     

Ako pochopiť a získať si Škorpióna  

- Aby ste ho vedeli správne pochopiť, musíte mať veľkú intuíciu a vedieť ju včas použiť. 

- Svojou bystrosťou musíte byť o jeden krok pred ním, aby ste boli pre neho zaujímavá 
a atraktívna. 

- Nebojte sa pozrieť do jeho prenikavých očí a ukážte mu, že ste mu rovnocenným partnerom, 
čím si u neho  získate rešpekt. 

- Pri komunikácii sa mu nesťažujte a nerozprávajte o svojich problémoch, pretože sa nedočkáte 
žiadnej ľútosti, pokiaľ nie ste jeho manželkou. 

- Nerozprávajte sa s ním o financiách, lebo to je pre neho tabu. 

- Starajte sa o svoj zovňajšok, pretože to si na vás bude veľmi všímať, ale nikdy od neho 
neočakávajte komplimenty. 

- Ak cítite pri stretnutí nejaké negatívne myšlienky, poľutujte ho, pretože ho pravdepodobne 
niekto podráždil. 

- Aby ste si získali Škorpióna, hrajte trochu  divadlo „studenej lady“, pretože tým budete 
priťahovať jeho záujem. 



- Keď Škorpión chce v komunikácii prejsť na sexuálnu tému, nezľaknite sa, ale ukážte mu, že aj 
pre vás je to zaujímavá téma.  

- Ak vám bude rozprávať o svojej minulosti, bude to znamenať, že ste mu veľmi sympatická 
a myslí to s vami úprimne a vážne. 

- Škorpión má premenlivú povahu, a preto sa nezľaknite jeho občasných jedovatých výbuchov, 
v manželstve sa dokáže postarať o všetko. 

- Ak pre vás sex nič neznamená, tak potom od Škorpióna čo najskôr odíďte, pretože sex je pre 
neho dôležitá stránka života. 

Znamenia,  ktoré Škorpiónovi vyhovujú  najviac  

- Váhy – vedia ho pochopiť a byť v manželstve verné. 

- Panna – má silnú intuíciu a bystrý rozum, čo je pre neho veľmi  fascinujúce. 

- Strelec – má chladné emócie a veľkú sexuálnu potrebu, čo Škorpiónovi veľmi vyhovuje. 

 Znamenia , ktoré Škorpiónovi nevyhovujú 

- Ryby – rady sa sťažujú, čo Škorpióna dokáže zmiasť a môže spadnúť do pasce, pretože do 
manželstva sa spolu nehodia. 

- Vodnárka  - má potrebu neustále dostávať  komplimenty, byť psychicky podporovaná a muž 
Škorpión jej to nedokáže poskytnúť.  

- Račica – dokážu sa do seba zamilovať veľmi rýchlo, ale pozor na manželstvo, pretože Račica  
je v rodine dominantná a veľmi pružná, a môže vytvoriť v Škorpiónovi žiarlivosť a pocity 
vlastnej neúspešnosti. 

 

STRELEC (23.11. – 21.12.)   

Ako spoznať Strelca 

Strelec je  veselý, vtipný, komunikatívny, ale povrchný muž. Má rád cestovanie, zážitky a stretávanie 
sa s ľuďmi.  Rád sľubuje a potom sa mu stáva, že si vôbec nespomenie, komu čo sľúbil. Veľmi mu 
záleží na jeho zovňajšku, tak aby si to ľudia všimli. Je to nevyspytateľný človek plný energie, emócií 
a veľkých plánov, aj keď ich nemá najlepšie premyslené a často ich mení. Nerobí zložité analýzy, ale 
rýchlo koná. Má nevyčerpateľnú energiu a tam,  kde iní končia,  on len začína. Mysľou sa často 
pohybuje v oblakoch a ľudí posudzuje viac povrchne a nezamýšľa sa nad hĺbkou myšlienok. Nemá rád 
systém a najmä vtedy, ak mu ho niekto chce vnútiť. Optimizmus a humor si však dokáže udržať aj 
vtedy, keď už všetkých opustil  a aj preto je medzi ľuďmi obľúbený. Logiku zapája iba krátkodobo na 
riešenie okamžitej situácie. Dlhodobé plánovanie mu nejde.   

Čo očakáva Strelec od života  



Pre Strelca je najdôležitejšie zbieranie zážitkov. Uspokojuje ho ovplyvňovanie a manipulovanie 
s ľuďmi a najmä ženami. Rád sníva o svojej úspešnej kariére, ale nedokáže si k tomu pripraviť logický 
postup. Preto sa často obklopuje odborníkmi, ktorých rád manažuje, tak aby sa cez nich dostal čo 
najvyššie. Od života očakáva slobodu a v nej sa cíti najšťastnejší. Najväčší strach má z jej straty 
a najmä z toho, že by ho mohol niekto ovládať a že sa ocitne v situácii, ktorú nebude môcť zmeniť. 
Hrôzu dokáže mať aj z pocitu, že nejaká žena v ňom hľadá oporu.     

Jeho vzťah k ženám,  láske a sexu 

Ženy prijíma hlavne pre svoje uspokojenie, rád s nimi komunikuje, flirtuje, ale v žiadnom prípade sa 
nechce hneď viazať. Pri ňom uspejú iba cieľavedomé až tvrdohlavé ženy, ktoré dokážu vidieť oveľa 
ďalej ako on. Strelec nemá túžbu po rodine, lebo sa bojí zodpovednosti a záleží len na šikovnosti 
ženy, akým spôsobom sa jej podarí dostať ho pred oltár. K tomu žena potrebuje hlavne veľkú logiku, 
argumenty a niekedy aj intrigy. Ak mu predloží jednoznačné fakty, vtedy mu zostáva len rezignovanie.  
Strelca je najlepšie oženiť čo najskôr, potom sa z neho môže stať pokojná a pracovitá hlava rodiny. 
Sexuálna stránka Strelca je veľmi ľahkovážna, obyčajne do  nej nemusí zapájať city. U Strelca platí  
dvojnásobne, „keď zíde z očí, tak zíde aj z mysle“. Vernosť nie je jeho silnou stránkou, a preto ženy, 
ak si ho chcete udržať, nikdy ho nepúšťajte bez dozoru ďaleko od seba! Jeho fantázia a chuť mať 
zážitky, ho neustále pokúšajú. Flirt je pre neho ako šport a ak sa neožení ako mladý, tak v neskoršom 
veku tak urobí len veľmi ťažko. Do rodiny dokáže doniesť financie, ale nedokáže ich udržať, preto  by 
financie mali byť v starostlivosti jeho manželky. Pri Strelcovi nie je najlepšie mať viac ako dve deti, 
pretože sa bojí zodpovednosti a ľahko by sa mohol zľaknúť a utiecť.   

 Ako pochopiť a získať si  Strelca  

- Strelca najlepšie pochopí žena, ktorá je taká istá ako on sám. Musí mať zmysel pre zábavu, 
humor, spoločnosť a musí brať všetko tak, ako príde.  

- Strelca neohúrite vašou múdrosťou, ale skôr značkou vášho oblečenia.  

- Snažte sa byť vedľa neho a byť čo najvtipnejšia. Vtedy vás nebude chcieť opustiť. 

- V ničom ho nekritizujte a najviac si ho získate značkovým darčekom. 

- Nesťažujte sa pred ním, že sa vám v niečom nedarí a nerozoberajte pred ním svoje problémy, 
jeho snaha a logika je slabá na to, aby vás pochopil a podporil. 

- Pred ním si môžete dovoliť koketovať a flirtovať s inými mužmi, tak mu ukážete, že nie ste na 
ňom závislá a vtedy vás bude chcieť ešte viac. 

- Ukážte mu svoju samostatnosť  vo financiách, napríklad aj tým, že ho pozvete niekedy na 
večeru. 

- Ak ste majetkovo a finančne dobre situovaná a záleží vám na ňom, nebojte sa ukázať mu váš 
majetok. 

- O deťoch radšej vôbec nerozprávajte. Viac  rozprávajte o zážitkoch z detstva, o cestovaní a 
dovolenkách.  

- Ak si ho chcete udržať, nikdy sa ho nevypytujte, kde bol a čo tam robil. 



- Ak má nejaké záľuby a koníčky, zaujímajte sa o ne aj vy a čo najviac sa o nich rozprávajte 
a pestujte ich spolu s ním. 

- Strelec je citovo pomerne chladné znamenie, preto sa mu nevnucujte, on to nepochopí tak 
ako by ste očakávali. 

Znamenia, ktoré   Strelcovi najviac vyhovujú    

- Baran – len táto žena dokáže vycítiť, akou logikou sa dá na Strelca ísť.  

- Kozorožec – je veľmi presvedčivá, sebavedomá a nezávislá, a to má Strelec rád. 

- Strelec – pretože je taká istá, vie ho ľahko pochopiť a precítiť  

 

 

Znamenia ktoré Strelcovi nevyhovujú  

- Panna – má silne vyvinutú logiku, čo Strelcovi vôbec nevyhovuje. 

- Ryba – má veľkú fantáziu a veľké očakávanie od muža a Strelec sa práve toho obáva. 

- Levica – ľahko môže svojou naivitou uveriť Strelcovým rečiam a padnúť do jeho pasce. 

 

KOZOROŽEC (23.12.-20.1.) 

Ako spoznať Kozorožca 

Kozorožec je cieľavedomý človek,  ktorý berie život veľmi vážne, je pracovitý, skromný a nemá zmysel 
pre humor. V oblasti svojej kariéry si už od detstva vytvára svoje predstavy, ako sa dostať až na 
vrchol. Ku všetkému sa snaží pristupovať veľmi zodpovedne, húževnato a túži po tom, aby si ho 
ostatní  všimli,  a bol pochválený za svoju snahu. Panicky sa obáva kritiky, preto musí byť vždy 
najlepší. Už od detstva sa snaží šetriť peniaze a verí, že sa mu neskôr hodia k tomu, aby získal moc 
a slávu. Prekážky v živote prekonáva s ľahkosťou. Býva šetrný, ale nie za každých okolností. Má 
rozvinutého obchodného ducha a v obchodnej sfére sa pohybuje s ľahkosťou. Je skôr pesimista 
Pesimizmus prechádza veľakrát  až do strachu. Je opatrný, pozorný  a vždy rozmýšľa nad každým 
krokom. Na plecia si berie veľmi ťažké úlohy a niekedy sa pohybuje až na hranici ľudských možností. 
V zrelom veku sa môže vypracovať na výraznú a silnú osobnosť.   

Čo očakáva Kozorožec  od života  

Kozorožec od  života očakáva hlavne stabilitu, moc a bohatstvo. Vzhľadom na jeho charakter, nie je 
preňho dôležité, ako to dosiahne, hlavné je, aby to dosiahol čo najskôr. Pretože je  vnútorne  veľmi 
citlivý, má stálu potrebu, aby ho všetci mali radi a často o tom pochybuje. Aj keď už má dostatok 
financií, stále sa obáva, či mu to bude stačiť, ak príde kríza. Pretože v živote sa najviac spolieha na 
moc a peniaze,  najviac sa obáva odmietania, pádu a prehry.     



Jeho vzťah k ženám, láske a sexu 

Kozorožec sa rád predvádza v značkovom oblečení a túži, aby po jeho boku stála atraktívna 
a rozumná žena, ktorá dokáže vyrovnať to, čo jemu chýba. Dosť dlho sa vo svojom živote drží hesla: 
“len sa nezamilovať a nedať najavo svoje city“. Kozorožec má „svoje“ prejavy lásky. Nedostatok 
emócií  a citov v komunikácii sa snaží kompenzovať darčekmi. V mladosti nie je vernosť jeho silnou 
stránkou. Často si vyberá staršie partnerky, od ktorých sa rád učí. Pri sklamaniach v láske sa niekedy 
utieka k mame, od ktorej môže dostať nehu, ktorú podvedome potrebuje. Dozrieva medzi 32-36 
rokom, vtedy sa z neho stáva zrelý muž, ktorý zvládne úlohu hlavy rodiny, v oblasti finančnej, ako aj 
vo vzťahu k výchove detí.  Jeho slabou stránkou  v partnerskom vzťahu aj naďalej zostáva nedostatok 
vo vzájomnej komunikácii a v prejavoch citov. Tiež je pre neho dôležité, aby vždy vedel, kam 
manželka chodí a čo robí, inak sa môže stať podozrievavým a žiarlivým. V sexuálnej oblasti je 
Kozorožec  dlhé roky pomerne vitálny, ale city a emócie so sexom nespája. Počas svojho života môže 
mať niekoľko sexuálnych vzťahov.     

Ako pochopiť a získať si Kozorožca 

- Ak si chcete získať Kozorožca, musíte byť vždy upravená , atraktívna a skromná. 

- Kozorožca nebude až tak veľmi zaujímať intelekt ženy, ale najmä jej vonkajšia stránka, preto 
nebude pre ženu najlepšie, ak sa ho pokúsi na začiatku získať iba svojimi rečami.   

- Pre Kozorožca je najdôležitejšia jeho kariéra a nemá rád,  ak žena  po jeho boku by si tiež 
chcela robiť kariéru. 

-  Kozorožec je karierista samotár a neznesie akúkoľvek kritiku, prípadne vnucujúcu radu. Ak 
máte pre neho dobrú radu, snažte sa to urobiť maximálne diplomaticky a v žiadnom prípade 
sa mu nevnucujte. 

- Kozorožec je rád, keď je obdivovaný, chválený a uctievaný. Vtedy je maximálne prístupný. 

- Kozorožec si vyberá väčšinou partnerky, ktoré mu nemôžu konkurovať v kariére a sú v tejto 
oblasti skromné. 

- lákajú ho ženy atraktívne, sexuálne viac uvoľnené a ľahko prispôsobivé v každej situácii.  

- keď ste s Kozorožcom vo vzájomnom vzťahu už trochu ďalej, môžete od neho pokojne   prijať 
šperky a drahšiu bižutériu, pretože Kozorožec rád obdarúva. 

- Kozorožec  nemá rád hlbšie debaty, preto ho nimi veľmi neobťažujte.  

- keď je už Kozorožec v spoločnosti a má dobrú náladu, nie je dobré, ak žena začne žiarliť , 
pretože málokedy sa dokáže v spoločnosti uvoľniť a zabaviť sa. 

- Kozorožec je vo finančnej oblasti veľmi dobrý hospodár a s dôverou odovzdá financie 
manželke, keď je v nej presvedčený, že ich správne použije. 

- ak zistíte, že je váš Kozorožec začína byť uzavretý a neprejavuje ku vám žiadne city, znamená 
to, že do jeho srdca vošla iná žena.   



Znamenia, ktoré Kozorožcovi najviac vyhovujú 

- žena Kozorožec mu vyhovuje, pretože ho ľahko pochopí a vie mu správne polichotiť v pravý 
čas. 

- Vodnárke imponujú jeho aktivity a rada ho v nich podporuje. 

- Rybe vyhovuje ak je Kozorožcom zabezpečená a nemusí sa snažiť sama. Vtedy je medzi nimi 
harmónia. 

Znamenia, ktoré Kozorožcovi nevyhovujú 

- Kozorožcovi nevyhovujú všetky letné znamenia(Blíženec, Rak, Lev a Panna), pretože viac - 
menej všetky sú jemnocitné a city Kozorožec nerozdáva rád. 

- Býčica túži byť samostatná, výrazná a podnikavá, a preto nikdy nebude skromnou 
a poslušnou „žienkou domácou“. 

 

VODNÁR (21.01 – 19.2.) 

Ako spoznať Vodnára  

Je to impulzívny, náladový a veterný typ chlapa, ktorému chýba trpezlivosť. Tento svoj nedostatok 
však dokáže dobre maskovať a pôsobí ako neomylný a nedotknuteľný. Má rád dobrodružstvo a 
zaoberá sa takmer všetkým. Typické je pre neho to, že rád skúma ľudí.  Niekedy je natoľko zvedavý, 
až stráca svoju diplomaciu a začne sa meniť na „zvedavú babu“.  Vo svojej mysli sa neustále zaoberá 
skúmaním ľudí a zaujíma ho na nich hlavne to, čo si myslia. Dosť často mení svoje názory na nich. Vo 
svojom vnútri je stále s niečím nespokojný,  aj keď sám sebou sa nezaoberá, tak celým svetom áno. 
Často sa naháňa za niečím, aj keď sám nechápe za čím a prečo. Skúmaním okolia hľadá dokonalosť, 
ale podstata mu uniká. Obľubuje, ak je obklopený veľa ľuďmi a vecami, pretože vtedy si pripadá sám 
sebe dôležito. Súčasne dokáže riešiť viac záležitostí , hlavne takých, ktoré nikto neskúmal. Chce 
pôsobiť dojmom pracovitosti a svojej dôležitosti. Svojou výrečnosťou rád ovplyvňuje ľudí a niekedy 
ich zavádza tak dokonale, že to nikto neodhalí. Môžu sa z nich stať dobrí politici a psychoanalytici.      

Čo očakáva Vodnár od života  

Túži sa pohybovať stále medzi ľuďmi a čo najviac byť stredobodom pozornosti. Pri tom všetkom si 
chce zachovať originalitu a hlavne svoju slobodu. Od života očakáva pestrosť, bohatstvo a najmä 
slávu. Samotná práca pre neho nie je až tak dôležitá, ako možnosť manipulovať s ľuďmi. Bojí sa 
stagnovania a nečinnosti. Ak nemá možnosť skúmať a analyzovať, stráca pôdu pod nohami, prichádza 
napätie a nevie pochopiť, prečo veci prestali fungovať.  

Jeho vzťah k ženám, láske a sexu 

Vodnára najviac zaujíma, kto je v jeho blízkosti. Nemusí to byť cudzia žena, úplne mu stačí, ak to bude 
jeho mama. Dokonale ovláda ženskú psychiku a logiku, a preto býva stále obklopený ženami, 
 priťahuje ich, rád s nimi komunikuje, vie čo majú rady a niekedy sa s nimi aj tak trochu pohráva. 
Preto medzi ženami tak veľmi obľúbený. Sloboda je však pre neho veľmi dôležitá a úzkostlivo si ju 



stráži, a preto si nerád pripúšťa ženy do svojho citového vnútra a tiež nerád odovzdáva svoje emócie 
a hlbšie city. Dosť dlho mu trvá, kým dozrie. Vyberá si partnerku, ktorá mu dokáže odovzdávať veľa 
emócií, no pritom on jej nemusí až toľko vrátiť. Vyberá si komunikatívnu a rozumnú partnerku, tak 
aby s ňou mohol veľa komunikovať všade a tiež aj v posteli. Najväčší kompliment, ktorý môže žena od 
neho očakávať je, že sa mu páči, ako vie rozmýšľať. Žena, ktorá sa chce stať jeho manželkou, musí byť 
samostatná a najlepšie finančne zabezpečená. Vtedy sa aj Vodnár dokáže rozhodnúť pre manželstvo. 
V sexe nie je veľmi aktívny, ani dominantný a často očakáva iniciatívu od ženy. Pre neho je dôležité 
prostredie, vôňa a farby. Jeho manželka musí počítať s tým, že jeho priateľky z minulosti zostávajú 
pre neho stále dôležité a nerád sa ich vzdáva.  

Ako pochopiť a získať si Vodnára 

- Vodnár veľmi dobre rozumie ženám a ovláda ženskú psychiku a žena, ktorá chce Vodnára 
získať, musí ovládať jeho psychiku a vedieť s ním uvoľnene komunikovať. 

- na to, aby ste si ho získali, musíte mu nechať jeho slobodu a dôverovať mu. 

- pretože komunikácia je jeho silná stránka, rozprávajte sa s ním čo najviac o jeho záujmoch 
a snažte sa viesť komunikáciu na vysokej intelektuálnej úrovni.   

- Vodnár býva na svoju partnerku veľmi náročný a hľadá v nej dokonalosť. Preto sa snažte byť 
presvedčivo dokonalá a nikdy vás neopustí. 

- nikdy sa pred Vodnárom nesťažujte a neukazujte mu svoje slabosti, pretože v tom momente 
prestávate byť pre neho zaujímavá. 

- je zbytočné byť žiarlivá na Vodnára, pretože jeho kamarátky sú pre neho veľmi dôležité 
a nikdy sa ich nebude chcieť vzdať. 

- Vodnár vás dokáže vo všetkom vypočuť až do konca, ale záver si urobí nezávisle od vás a vám 
nezostane iné, ako rešpektovať jeho rozhodnutie. 

- V posteli je pre neho dôležitejšia komunikácia ako sex a je to na vás, aby ste správne vycítili, 
či chce komunikáciu alebo sex. 

-   Ak máte pocit, že vaša komunikácia s ním viazne, je to znamenie, že si svoju komunikáciu 
rozvíja už s inou ženou.  

Znamenia, ktoré Vodnárovi  najviac vyhovujú 

- Žena Kozorožec mu vyhovuje preto, lebo je samostatná a snaží sa dosiahnuť dokonalosť. 

- Býčica je vhodná na koketovanie a zvádzanie, ale v manželstve už bude tak trochu 
podozrievavá. 

- Ryba s ním dokáže ľahko komunikovať a flirtovať a byť dokonalou vo vonkajšej sfére. Vodnár 
ju nedokáže ľahko odhaliť, a preto si ju môže vybrať aj za manželku. 

Znamenia, ktoré Vodnárovi nevyhovujú 



- Račica je v rodine veľmi starostlivá,  preto sa nebude Vodnárovi venovať individuálne toľko 
koľko by on potreboval. 

- Panna síce ovláda psychológiu, a ľahko odhalí jeho prázdne slová. 

- Žena Baran je málo komunikatívna, nevie koketovať, je úprimná a povie aj nepríjemnú 
pravdu, čo Vodnár nemá až tak rád.  

 

RYBY (20.2.-23.3.) 

Ako spoznať Ryby 

Ryby sú veľmi romantické znamenie, ktoré má veľkú fantáziu a veľa sníva. Dokonca ho môžeme 
považovať až za mystické znamenie. Je to typ muža, ktorý sa rád zaoberá poéziou, dušou, otázkami, 
čo je život a čo smrť. Potrebuje veľa skúmať a analyzovať, ale často tieto myšlienky môžu byť mimo 
reálneho života. Tento typ muža sa ľahko môže dostať do „mútnych vôd“, ale vďaka svojej schopnosti 
neustálej premeny sa veľmi ľahko môže presunúť do vôd čistých a tváriť sa pritom akoby sa vôbec nič 
nedialo. Muž v tomto znamení potrebuje prežívať čo najviac emócií a najdôležitejšie  pre neho je, aby 
tieto emócie dostával prostredníctvom ženy. Toto znamenie má veľký dar reči a filozofovania, ale 
dôležité rozhodnutia necháva radšej na niekoho iného. S veľkým prehľadom sa dokáže vyhnúť  
všetkým konfliktom a všetkých zo svojho okolia túži urobiť šťastnými. Ryby nemajú rady kritiku na 
svoju osobu, pretože sú presvedčené o tom, že všetko, čo robia, je správne.     

Čo očakávajú Ryby od života  

Muž narodený v znamení Rýb očakáva najmä prežívanie veľkých pozitívnych emócií v láske, k ľuďom, 
k prírode a k celému svetu. Je to veľká poetická duša, ktorá túži zmeniť svet na lepší, krajší a veselší. 
Muž Ryby je rád stredobodom pozornosti, obľubuje politické debaty a debaty o všetkom a ničom. 
V živote sa najviac obáva nudy a samoty, obáva sa veľkej zodpovednosti a riešenia zložitých situácií. 
Okolo seba si vytvára svoj vlastný svet, ktorý vyhovuje iba jemu a v ňom chce prežiť celý svoj život.   

Jeho vzťah k ženám,  láske a sexu 

Ryba je romantické znamenie, ktoré sa dokáže zaľúbiť za „päť minút“ a odľúbiť sa za „štyri minúty“. 
Je to veľký milovník žien a jeho prvou láskou je jeho mama.  Podobne ako Vodnár, tak aj Ryba, dokáže 
ľúbiť viac žien naraz, s tým rozdielom, že Ryba sa neobáva viac prejaviť svoje vnútorné emócie. Ryba 
by si mala hľadať partnerku v neskoršom veku, kedy už dokáže zostať verný a žije so svojimi 
spomienkami z mladosti. Vždy túži po žene s výnimočnými schopnosťami, napr. speváčky, herečky, 
prípadne športovkyne, čím sa vlastne stáva výnimočným on sám. V prejavoch lásky je štedrý, ale jeho 
partnerka musí byť dobre finančne situovaná, aby pri nej nestrácal svoju vlastnú istotu. Je treba 
povedať, že muž Ryba je dokonalý herec pri zavádzaní a dokáže vytvárať veľmi presvedčivé klamstvá, 
ktoré sa odhaľujú len veľmi ťažko. Je to jeho svet a často je márna snaha,  ak sa ho žena pokúša 
v týchto klamstvách usvedčiť. Vtedy je lepšie radšej odísť a nechať Rybu osamote. Ryba má sklon mať 
viac vzťahov súčasne až sa v tom nedokáže zorientovať a radšej zostane sám. Nezriedka sa stáva, že 
prepadá aj alkoholu. V sexe je romantický, nežný a snaží sa partnerke porozumieť a vyhovieť. V sexe 
obľubuje akúkoľvek zmenu a nepotrpí si na veľký luxus.       



Ako pochopiť a získať si  Rybu 

- Znamenie Rýb je veľmi komunikatívne a výrečné. Preto je treba vedieť správne rozlišovať, čo 
vám muž  v tomto znamení rozpráva, a nie hneď všetkému veriť. 

- Aby ste vedeli získať muža v tomto znamení, musíte byť nadpriemerne inteligentná, chápavá, 
komunikatívna a pohotová. 

- Toto znamenie je aj veľký estét a môžete si byť istá, že tento muž si na vás všetko 
všimne, preto si dávajte  pozor na svoj zovňajšok, ale aj na to, čo rozprávate.  

- Aby ste sa vyrovnali tomuto znameniu, musíte s ním komunikovať s nadšením a tváriť sa, že 
to, čo vám rozpráva, je pre vás veľmi zaujímavé. 

- Ryby musia stále niečo konať, objavovať a nemajú rady sedieť doma a nič nerobiť. Pri mužovy 
v znamení Rýb zabudnite na svoju konzervatívnosť. 

- Keď chcete Ryby lepšie poznať a pochopiť, nemôžete veriť len tomu čo hovorí, ale čítajte viac 
„medzi riadkami“.    

- Ryby je v zásade štedré znamenie, ale nie hlúpe, preto si dajte pozor na to, ak by ste ho chceli 
nejako využiť, pretože vtedy vás veľmi rýchlo odhalí a otočí sa vám chrbtom. 

- Muž v znamení Rýb rád robí prekvapenia vo forme darčeku, a preto to prijmite s nadšením 
a nikdy mu nevyčítajte, ak by sa vám to zdalo byť márnivé. 

- Ak ste silná osobnosť a veríte si, môžete muža v znamení Rýb ľahko získať, ale pozor si dajte 
na svoju prípadnú žiarlivosť, pretože toto znamenie je prirodzene koketné a vašu žiarlivosť 
nepochopí. 

- Nemajte od muža v znamení Rýb veľké očakávania, pretože ani on sám nevie, čo sa bude 
okolo neho diať v najbližšom okamihu. 

Znamenia, ktoré Rybám  najviac vyhovujú 

- Žena Kozorožec je strnulá a chladná a muž Ryby ju dokáže uvoľniť a roztopiť svojou ľahkosťou 
a šarmom. 

- Rybám vyhovuje žena Baran pre svoju puntičkársku povahu, zmysel pre poriadok 
a pohotovosť byť vždy tam, kde to Ryby potrebujú. 

- Ryba s Rybou sa hodí vtedy, ak majú rovnaké ciele a sú na jednej intelektuálnej úrovni. Háčik 
môže byť v tom, že akonáhle vznikajú problémy, majú problém s ich riešením a vtedy sa 
môže u nich vyvinúť rovnaký vzťah k alkoholu.  

Znamenia, ktoré Rybám nevyhovujú 

- Muž Ryby sa k viacerým znameniam nehodí, pretože často ženy odhalia jeho povrchnosť 
a nereálne názory na život. 

- Žena Panna okamžite odhalí jeho herecké výkony a falošnosť vo vzťahoch. 



- Žena Škorpión  potrebuje mať v mužovi istotu a Ryby pri prvých vážnejších problémoch rýchlo 
unikajú od ich riešenia. Žena Škorpión  s ním môže počítať len na zábavu a relax.  

- Račica s ním neladí, pretože je veľmi pragmatická a Ryba jej pripadá príliš falošná a umelá. 

 

Čínsky horoskop 

Na inom princípe ako slnečný horoskop, je založený čínsky horoskop.  Je vhodné použiť ho na 
doplnenie osobnostnej charakteristiky človeka posudzovaného podľa slnečného horoskopu. Tento 
bol založený v roku 2637 p.n.l  a založil ho čínsky cisár Chuang Ti v 61.roku svojej vlády. Celkový 
cyklus tvorí šesťdesiat rokov, skladajúci sa z piatich jednoduchých cyklov po dvanástich rokoch. 
Momentálne je v poradí cyklus číslo 78, ktorý sa začal 2.februára 1984 a končí 28.februára 2044. 
Zviera, ktoré vládne v príslušnom roku, v ktorom ste narodení, má veľký vplyv na váš život. 
V priebehu celého šesťdesiatročného cyklu sa každé zo zvieracích znamení ďalej spája s piatimi 
živlami: voda, kov, oheň, drevo a zem. Každý živel má určitý význam, ktorý sa interpretuje 
v kombinácii s čínskym znamením. Platí dva roky a opakuje sa v cykle dvanástich znamení. Všetko vo 
vesmíre sa spája s niektorým z týchto živlov.  

V skratke podávam charakteristiku muža z pohľadu čínskeho horoskopu. 

POTKAN (1948,60,72,84,96,2008). 

Je to typ muža, ktorý potrebuje byť neustále v pohybe, byť tam, kde sa  stále niečo deje. Na prvý 
pohľad je to šarmantný, veselý a komunikatívny muž. Pri hlbšom spoznávaní však zistíte, že môže byť 
aj nervózny, zlostný a netrpezlivý . Je povahovo nestály a mení sa podľa vonkajšieho prostredia. Aj 
napriek tomu sa s ním dá dobre vychádzať, lebo býva otvorený a úprimný. Muži Potkani sú veľmi 
húževnatí, pracovití a majú talent na dobré zhodnocovanie svojich financií. Ich mozog pracuje veľmi 
rýchlo, majú skvelú pamäť, cit pre detaily a zdravú zvedavosť. Potkan dokáže zapôsobiť na ženy veľmi 
intenzívne a v sexuálnej oblasti je dokonalý milenec. V citovej oblasti však žene nedokáže veľa 
poskytnúť, pretože nedokáže preniknúť do hlbín ženskej duše. Rodinu dokáže zabezpečiť hlavne po 
materiálnej stránke a kvôli tomu dokáže prekonávať aj veľké vzdialenosti, a to  bez akýchkoľvek 
problémov. Kým má Potkan prácu,  všetko je bezproblémové, ale najhoršie je, keď o ňu príde. Vtedy 
sa stáva zúrivým, rodina je pre neho obrovskou záťažou a nezriedka končí ako alkoholik. 

BYVOL (1949,61,73,85,97,2009) 

Je to nenápadný, skromný, spoľahlivý a trpezlivý muž. V živote sa správa podľa zásad, ktoré sa snaží 
dodržať za každých okolností. Podľa toho by sa nám mohlo zdať, že je tvrdohlavý, ale keď ho budeme 
dlhšie spoznávať, zistíme, že je veľmi cieľavedomý. Váži si tradície, životné hodnoty a je im verný. Už 
na prvý pohľad by sa nám zdalo, že nevie komunikovať a je flegmatický, ale je to len preto, lebo 
nechce len tak rozprávať do vetra. V zamestnaní je spoľahlivý a vyberá si takú prácu, v ktorej nemusí 
veľa riskovať. Rád sa zdokonaľuje v práci tak, aby bol v nej neohrozený. Keď si na niečo zvykne, nerád 
to mení. Do manželstva sa nehrnie rýchlo,  musí mať istotu, že jeho manželka bude dobrou gazdinou. 
Ak by zistil, že sa vo výbere zmýlil, je schopný prebrať ženskú prácu na svoje plecia. Ak nie je spokojný 
so svojou partnerkou a nerozumie si s ňou, sústreďuje sa iba na prácu a ťažko vie vyriešiť partnerské 
problémy. V sexuálnej oblasti síce nie je žiadny playboy, ale svojej partnerke zostáva vždy verný.    



TIGER (1950,62,74,86,98,2010) 

Muži v tomto znamení sa prejavujú ako samostatní, odvážni a často aj samotárski, najmä preto,  lebo 
potrebujú veľa premýšľať. Títo muži dokážu byť aj veľmi milí, veselí a usmievaví,   ale potrebujú tiež 
pohladenie a citovú podporu. Majú radi inteligentný humor, duchovnú komunikáciu a veľmi radi sú,  
keď môžu byť stredobodom pozornosti. Milujú  prírodu, ženskú spoločnosť a dôverujú ľuďom, 
niekedy viac ako je dobré, čo sa občas obráti aj proti nim. Jeho najcharakteristickejšou  vlastnosťou je 
hravosť, ktorá mu často zostáva počas celého života. Je to aj veľký estét a gurmán. Tiger sa k  ženám  
správa ako gentleman a vie na ne pozitívne zapôsobiť . Nebojí sa ísť do manželstva, pretože ho 
dopredu vidí viac ružovo ako reálne. V rodine sa z neho stáva zodpovedný manžel a rodič. Pre 
zabezpečenie rodiny neváha prekonávať aj väčšie vzdialenosti, aj keď by bol dočasne mimo rodinu. 
Sex berie ako atrakciu a neváha pritom aj trochu experimentovať. Tiger dokáže seba aj rodinu 
finančne dobre zabezpečiť a financie má pevne pod svojou kontrolou. Ak Tiger úplne  neprekoná  
„pubertu“, môže sa z neho stať lenivý a agresívny muž, ktorý stále potrebuje mať vo svojej blízkosti 
svoju mamu. 

ZAJAC (1951,63,75,87,99) 

Je to muž diplomat, ktorý sa stále snaží vykonávať dobré skutky. Veľa pre neho  znamená jeho rodina 
a jeho známosti. Je to veselý a vtipný muž, ktorý má rád spoločnosť, je rád, keď môže byť jej 
stredobodom, ale dokáže pritom počúvať aj iných. Niekedy je plachý, ale snaží sa to navonok  zakryť  
predstieranou sebaistotou. Nemá rád hádky a škandály a nepríjemnú pravdu nedokáže povedať 
priamo, lebo má strach z reakcie a bojí sa samoty.  V láske sa prejavuje ako nežný muž,  aj keď sa pre 
svoju plachosť  ťažšie zoznamuje so ženami. Často mu v tom musia pomáhať jeho priatelia a rodina. 
Túži po rodine a veľmi rýchlo vstupuje do manželstva. V manželstve však veľmi rýchlo vyhasína jeho 
aktivita. Pozíciu hlavy rodiny prenecháva na svoju manželku. Inak v manželstve býva manželke verný, 
nevyvoláva konflikty, a ak predsa nejaké vzniknú, tak ich radšej diplomaticky obíde. Nerozvádza sa 
rád, a keď už sa tak stane, tak uteká rovno k mame. Rozchody prežíva ťažko, má z toho vnútorné 
depresie. Jeho ego býva natoľko potlačené, že radšej zostáva sám. Zajac je v manželstve úplne 
spokojný a šťastný vtedy, ak je úspešný vo svojej kariére. Keď je úspešný, tak dokáže byť veľmi štedrý 
a prajný, ale ak sa mu nedarí, tak býva až úzkostlivo šetrný. Sex považuje za veľmi dôležitý a potrebný 
pre manželstvo.  

DRAK  (1940,52,64,76,88,2000) 

Muž v tomto znamení je plný energie, veľmi rýchly, úprimný, čestný a spoľahlivý. Pretože má veľkú 
logiku, z každého problému dokáže nájsť niekoľko východísk. Vzbudzuje preto medzi ľuďmi veľký 
rešpekt. V živote musí mať vytýčený jasný cieľ a často sa z neho stáva prirodzený vodca. Drak už v 
mladosti vie, čo chce a za svojím cieľom dokáže ísť veľmi priamočiaro.  S ľuďmi komunikuje veľmi 
otvorene a úprimne. Jeho túžbou je veľa dosiahnuť, ale pritom dokáže aj veľa dať. Z ničoho si nerobí 
ťažkú hlavu a nikdy nezabúda ani na oddych a relax. Po svojom boku potrebuje mať veľmi pružnú a 
dôstojnú partnerku, ktorá má rada spoločnosť , zábavu a šport. Najlepší vek pre manželstvo je 
u Draka viac ako tridsiatka, kedy dokáže pochopiť, čo znamená manželstvo a vie ho aj prijať. 
V manželstve je hlavným jeho cieľom hmotné zabezpečenie rodiny. Ak sa mu v niečom prestáva dariť, 
začína byť nervózny a snaží sa presadiť svoje za každú cenu. V sexe dokáže prejaviť veľkú fantáziu a je 
presvedčený, že ho to energeticky dobíja. Financie sú pre neho veľmi dôležité, ale rozdávať dokáže až 
vtedy, keď ich má viac ako dosť.  



HAD (1941,53,65,77,89,2001) 

Muž v tomto znamení má vzťah k filozofovaniu, má obchodného ducha a má schopnosť riešiť rôzne 
spory. Títo muži bývajú často umelecky nadaní a majú veľmi dobre vyvinutý hudobný sluch. K životu 
sa stavia veľmi zodpovedne, ale nemá rád manuálnu prácu, čo si dokáže vždy aj zdôvodniť. 
Starostlivosť o seba je u neho na prvom mieste. V tomto smere má dobre vyvinutý zmysel pre 
estetiku. Je to človek, ktorý rád skúma ľudí, má dobre vyvinutú aj intuíciu. K ľuďom sa snaží 
pristupovať viac racionálne a menej emotívne. Pred ľuďmi sa snaží ukázať v tom najlepšom svetle, či 
už správaním, oblečením, ale aj parfumom, ktorý používa.  V láske a v manželstve sa tiež snaží 
uplatňovať viac rozumu ako citov a emócií. V manželstve je pre neho dôležité, aby sa všetko 
odohrávalo podľa jeho scenára. Manželku si vyberá takú, ktorá by ho mohla vždy v spoločnosti dobre 
reprezentovať, ale popri tom, musí mať vždy prehľad o všetkom, čo sa okolo nej deje. Často to aj ale 
preháňa a jeho láska sa tak môže zmeniť na žiarlivosť.  V sexe dokáže byť veľmi jemný, romantický, 
ale niekedy aj náladový. Financie sú jeho silnou stránkou,  dokáže si ich zabezpečiť už v pomerne 
mladom veku. V neskoršom veku sú z nich úspešní podnikatelia. 

KÔŇ (1942,54,66,78,90,2002)   

Kôň je  elegantný, zábavný, komunikatívny a športovo založený muž. Všetko, čo robí, musí mať hlavu 
a pätu. Muž v znamení Koňa dokáže podávať vysoké pracovné výkony, tak v manuálnej, ako aj 
v duševnej práci, treba mu len vyčleniť priestor a možnosti. V práci sa dokáže veľmi rýchlo 
naštartovať, ale niekedy sa dokáže aj rýchlo splašiť. Jeho sebavedomie je veľmi vysoké a ťažko znáša 
akúkoľvek kritiku. Je to muž, ktorý vždy túži po vzdelávaní a aj individuálne sa dokáže ľahko presadiť.  
V partnerskom vzťahu je veľmi spoľahlivý a zodpovedný a nemá rád v ňom veľké zmeny. 
V manželstve je spokojný vtedy, keď jeho manželka dokáže byť pokojná a veľmi do neho nevŕta. 
Vtedy dokáže byť silnou oporou a ťahúňom rodiny. Pri vyrovnanom životnom štýle je aj jeho sex 
veľmi vyrovnaný.  Pri problémoch, s ktorými si nedokáže poradiť, sa mení na samotára. Niekedy si  
hľadá východisko aj v alkohole. Vtedy potrebuje dobrého priateľa, ktorý ho dokáže pochopiť, pomôcť  
a tak ho  vyviesť z nepriaznivej životnej situácie. Kôň je vždy verný tomu, kto ho pochopí a dokáže mu 
pomôcť.  

KOZA (1943,55,67,79,91,2003) 

Tento muž je veľký elegán, športovec, umelecky založený muž, ktorý má rád sám seba. Je to aj veľký 
chválenkár, náladový muž a často aj bez zásad. Všetka jeho činnosť je zameraná smerom k sebe, 
hlavne tak,  aby si ho všetci všimli.  Jeho činy často podliehajú jeho náladám. V živote mu chýba 
samostatnosť, a preto stále potrebuje mať pri sebe oporu. Často používa vypočítavosť na dosiahnutie 
svojho cieľa. Rád sa vzdeláva, aby nemusel ťažko pracovať a môže sa z neho stať úspešný politik alebo 
filozof.  So ženami komunikuje veľmi ľahko a vie si ich aj  ľahko  získať. Do manželstva si dokáže 
vybrať tú správnu ženu, ktorá je všestranná a môže byť pre neho oporou na celý život. Pretože sa bojí 
zodpovednosti, je pre neho rodina dosť veľká záťaž. Sex je pre neho priestor, kde sa vie veľmi dobre 
realizovať. K svojej partnerke dokáže byť veľmi milý, pozorný a rád ju obdarúva. Financie sú pre neho 
veľmi dôležité. Túži si ich získať čo najskôr. Na podnikanie musí mať po svojom boku partnera, 
pretože sa obáva veľkej zodpovednosti.  Keď je úspešný, využije každú príležitosť,  aby sa mohol pred 
každým pochváliť.   

OPICA (1944,56,68,80,92,2004) 



Je to muž, ktorý obľubuje ľahký a bezproblémový život. Je spoločenský, duchaplný, vtipný, ale 
niekedy aj trochu prefíkaný a škodoradostný. Vďaka týmto vlastnostiam, sa ľahko uplatní v práci, kde 
treba vplývať a niekedy aj presviedčať ľudí, napr. obchod, politika a umenie. Pre svoj prospech 
dokáže ľudí veľmi rýchlo prekuknúť a dostať tam, kde ich sám potrebuje. Je to intelektuálne 
znamenie, ktoré sa rado stále vzdeláva a má široký záber vo vedomostiach. Je všestranný, má 
výbornú pamäť, je vynaliezavý a zo všetkých problémov dokáže nájsť východisko. Dozrieva neskôr, 
a preto sa do manželstva veľmi nehrnie. Vyhľadáva skôr nezáväzné vzťahy, kde využije svoje 
vlastnosti na sebarealizáciu. Muž v tomto znamení má veľkú intuíciu, pri hľadaní si svojej polovičky. 
Ak ju nájde, tak sa veľmi rýchlo  dokáže rozhodnúť a dať jej ponuku na sobáš. Ak si správne vybral, 
stáva sa z neho rodinne založený manžel, ktorý dokáže zabezpečiť rodinu po všetkých stránkach, 
najmä finančne, pretože to považuje za najdôležitejšie. V sexuálnej sfére je veľmi náruživý, ale iba 
vtedy, keď je úspešný. Keď sa mu prestáva dariť, stráca hlavu, uzatvára sa. Niekedy  z toho môže až 
psychicky chradnúť. Pri podnikaní si musí dávať pozor na ľudí, ktorých si pripustí bližšie k telu, pretože 
tí ho môžu posunúť ďalej, ale aj podraziť.  

KOHÚT (1945,57,69,81,93,2005) 

Kohút je  pekný, výrečný a atraktívny muž. Má rád lichôtky, spoločnosť a zábavu. Rád kritizuje iných , 
ale nemá rád, keď iní kritizujú jeho. Na druhej strane zas môžeme o ňom povedať, že je čistotný, 
bystrý, presný a disciplinovaný.  Má dar reči,  ľahko dokáže upútať na seba pozornosť. Podľa toho si aj 
vyberá prácu, kde sa zameriava hlavne na manažovanie, financie, bankovníctvo a súdnictvo. Svojej 
práci sa vždy venuje s maximálnym nasadením a s veľkou zodpovednosťou. Kohút má rád spoločnosť 
žien, kde sa cíti najlepšie, a preto od detstva vyhľadáva ich spoločnosť, napr. v detských tanečných 
a speváckych súboroch. Veľmi rýchlo sa dokáže zamilovať, ale ešte rýchlejšie odmilovať. Zbožňuje 
koketovanie so ženami a rád ich dráždi a pohráva sa s nimi. Pozor si na neho  musia dať hlavne naivné 
ženy, ktoré sa stanú jeho ľahkou korisťou. Kohút do manželstva dozrieva až po tridsiatke, keď sa 
stáva zodpovednejším a má predstavu o tom, čo je to rodina. Pre rodinu je schopný postupne 
zveľaďovať rodinný majetok a všetkých zabezpečiť. Vo svojej snahe veľa mať, však môže začať hrabať 
aj na nesprávnom mieste a tak sa môže dostať aj do konfliktu so zákonom.   

PES (1946,58,70,82,94,2006) 

Je to pozitívne znamenie. Môžeme ho charakterizovať ako čestného, spravodlivého a pracovitého 
muža, ktorý má rád úprimné vzťahy a férovú hru. Je verný a spoľahlivý kamarát, aj keď niekedy viac 
naivný ako by bolo treba. Je cieľavedomý, veľmi vytrvalý a v zamestnaní sa môže prepracovať aj na 
vyššiu pozíciu, len k tomu potrebuje pomoc a dôveru blízkych. Má rád disciplínu a poriadok, ktorú 
vyžaduje aj od ostatných, a preto sa môže stať, že keď sa mu niečo nepáči, občas aj zavrčí, aj keď nie 
je nebezpečný. Do vzťahu sa pes veľmi nehrnie, pretože si všetko musí dobre preveriť a preskúmať. 
Nesmie cítiť žiadne nebezpečenstvo. Väčšinou sa Psi rozhodnú pre manželstvo až keď cítia, že sú 
vyzretí a zabezpečení. Vtedy sa dokážu úplne odovzdať svojej rodine. Ak sa mu manželstvo 
nevydarilo, trpí, túla sa, ale vždy príde pokorne domov. Pes je veľmi zraniteľný a veľmi ťažko znáša 
akékoľvek poníženie. Vtedy sa z neho môže stať žiarlivý a psychicky labilný človek. V sexe je veľmi 
citlivý, romantický a nežný. Často premýšľa nad tým, ako urobiť radosť a prekvapenie svojej 
partnerke. Ak to jeho partnerka nevie oceniť, cíti sa sklamaný a začne hľadať únik tam, kde mu budú 
viac rozumieť. Vďaka svojej cieľavedomosti, dokáže finančne zabezpečiť seba aj svoju rodinu. Keď  má 
dosť financií, dokáže sa podeliť aj s ostatnými.  



PRASA  (1947,59,71,83,95,2007) 

Je to muž romantik. Citlivý, vnímavý, trochu plachý až bojazlivý aj keď viac navonok a v skutočnosti 
dokáže byť aj smelý a hrdinský. Rád pomáha ľuďom a má aj organizačné schopnosti. Má rád 
spoločnosť, zábavu a v komunikácii sa prejavuje ako jemný a citlivý inteligent. Je to pracovité 
a skromné znamenie.  Vo svojej práci je pedantný a snaží sa v nej o dokonalosť. Dokáže sa 
prepracovať aj na tie najvyššie posty vo svojom odbore. Aj v podnikaní sa dokáže presadiť a môže sa 
z neho stať úspešný podnikateľ. Muž v tomto znamení sa dokáže veľmi rýchlo zamilovať a až potom 
začne hlbšie skúmať objekt svojej lásky. Rodinu prijíma s ľahkosťou. Keď zistí, že vo svojom výbere 
urobil životný omyl, neodchádza, ale trpiac ho znáša a môže sa z neho stať aj alkoholik. Východiskom 
pre neho môže byť návrat k mame, alebo pomoc človeka z jeho okolia, ktorý ho dokáže vypočuť 
a dobre mu poradí. Do ďalšieho vážneho vzťahu, prípadne manželstva už vstupuje s dostatočným 
rešpektom a opatrnosťou a ak to vyjde, vie byť opäť šťastný. Financie vie získať, ale stále má pocit, že 
ich je málo. Svoje financie vie správne investovať a nezabúda pritom na to, aby sa dostatočne 
zviditeľnil. V sexe je veľmi romantický a každú ženu dokáže rýchlo upútať a získať. 
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