
172

GORENJSKA 2009 / KITAJSKI HOROSKOP 

Podgana
Kitajsko ime za podgano: Shu
Ure, ki jim vlada podgana: od 23.00 do 1.00
Ustrezno zahodno znamenje: strelec
Ustrezno znamenje: zmaj, opica Stran neba: S
Neustrezno znamenje: konj Barva: svetlo modra
Stalni element: voda Letni čas: zima - december

Lunina leta podgane v zahodnem koledarju:
od 24. 01. 1936 do 10. 02. 1937 ogenj
od 10. 02. 1948 do 28. 01. 1949 zemlja
od 28. 01. 1960 do 14. 02. 1961 kovina
od 15. 02. 1972 do 02. 02. 1973 voda
od 02. 02. 1984 do 19. 02. 1985 les
od februarja 1996 do februarja 1997 ogenj
od februarja 2008 do februarja 2009 zemlja

V težkih situacijah se dobro znajdete, saj šele takrat pokažete svojo pravo moč. Le red-
ko izgubite bitko. Nenehno se izpopolnjujete, zato se boste spet odločili za študij. Disci-
plina vam dela težave, saj bolj razmišljate s srcem kot pa z glavo. Zato tudi težko najde-
te srednjo pot in nihate z ene strani na drugo. Čustvenost je vaša prvenstvena lastnost.
A ravno zato imate večkrat težave z negotovostjo in nihajočim razpoloženjem. Največjo
srečo najdete v varnosti, redu in disciplini. Prepričani ste v svoj prav in se vas težko pre-
makne. Ste tudi zelo predvidljivi in vedno znova iščete odgovore na različna vprašanja.
Če le hočete, znate biti obzirni in prijetni do drugih. Ker partnerji živijo v glavnem v vaši
senci, imate večkrat težave in nezadovoljstvo v ljubezni. V pomladnih mesecih se boste
počutili precej osamljeno, kar se vam poleti spremeni. Veliko boste potovali in boste raz-
sipni. Bivoli vas bodo močno privlačili, prav tako opice in zmaji. Kozam se boste še na-
prej izogibali, ljudje, rojeni v znamenju Konja, pa se vam umaknejo sami. Zdravstveno se
boste dobro počutili, res pa je, da boste za to tudi veliko naredili. Stik z naravo vam bo
pomenil vedno več. Vaše premoženje bo v letu tigra raslo počasi, a zanesljivo. Držali se
boste osnovnih poslovnih pravil in to seveda pričakovali tudi od drugih. Vse vam bo šlo
zlahka od rok, tudi tisto kar se vam bo zdelo na prvi pogled nemogoče. Vaš najboljši dan
v letu bo sobota, srečne številke so 3, 4, 11, 12, 16, 23, 36.

Bivol
Kitajsko ime: Niu
Ure, ki jim vlada: od 1.00 do 3.00
Ustrezno zahodno znamenje: kozorog
Ustrezno znamenje: petelin, kača Stran neba: S - SZ
Neustrezno znamenje: koza Barva: vijolična
Stalni element: voda Letni čas: zima - januar

Lunina leta bivola v zahodnem koledarju
od 11. 02. 1937 do 30. 01. 1938 ogenj
od 29. 01. 1949 do 16. 02. 1950 zemlja
od 15. 02. 1961 do 04. 02. 1962 kovina
od 03. 02. 1973 do 22. 01. 1974 voda
od 20. 02. 1985 do 08. 02. 1986 les
od februarja 1997 do februarja 1998 ogenj
od februarja 2009 do februarja 2010 zemlja

Prav posebej niste čustveni, zanima vas pa učenje na različnih področjih. Uspešni ste lah-
ko v različnih poklicih, saj ste praktični in delovni in se zavedate cene uspeha. Poraze zelo
težko prenašate in znate biti zaradi nezadovoljstva maščevalni in ozkosrčni. Potrpežljivi
ste in vedno vestno opravite svoje naloge. Ste zvesti svojim idealom. Zavedate se svojih
dobrih lastnosti in se obdajate z veselimi in radoživimi ljudmi. Ker ste vztrajni, ponavadi
vedno dosežete cilj, ki si ga zastavite. Všeč sta vam moč in oblast, kar znate s svojo na-
tančnostjo tudi doseči. Obsedeni ste s popolnostjo. Hitro se začnete dolgočasiti, zato si
vedno znova postavljate nove cilje. V sredini leta vas čaka manjša poslovna kriza. Prema-
gali jo boste z vztrajnim in trdim delom, ne smete pa obupati, če rezultati ne bodo takoj
vidni. Radi razvajate, saj ljudem, ki jih imate res radi, želite dati vedno le najboljše. V lju-
bezni se radi zapletate, zato težko najdete pravega partnerja. V preteklem letu ste čustva
potiskali v globino podzavesti in zna se vam zgoditi, da v trenutku, ko boste najmanj pri-
čakovali, pride do eksplozije, ki se je ne da preprečiti. A tako kot vedno se vsaka stvar
zgodi ob pravem in točno določenem času. Veliko časa boste posvetili osebnemu razvo-
ju in brez slabe vesti si boste večkrat vzeli svojih pet minut. Ljudem, rojenim v znamenju
tigra in psa, se boste raje izogibali, s kačami in podganami pa vam bo zelo prijetno. Vaš
najboljši dan bo torek, srečne številke so 1, 15, 17, 18, 19, 22, 33.

Tiger
Kitajsko ime: Hu 
Ure, ki jim vlada: od 3.00 do 5.00
Ustrezno zahodno znamenje: vodnar
Ustrezno znamenje: konj, pes Stran neba: V - SV
Neustrezno znamenje: opica Barva: zelena
Stalni element: les Letni čas: zima, februar

Lunina leta tigra v zahodnem koledarju:
od 31. 01. 1938 do 18. 02. 1939 zemlja
od 17. 02. 1950 do 05. 02. 1951 kovina
od 05. 02. 1962 do 24. 01. 1963 voda
od 23. 01. 1974 do 10. 02. 1975 les
od 09. 02. 1986 do 28. 01. 1987 ogenj
od februarja 1998 do februarja 1999 zemlja
od februarja 2010 do februarja 2011 kovina

S svojo veselo in sproščeno naravo si pridobite naklonjenost okolice. Ste bistri in radi spre-
minjate ustaljena pravila, saj jih želite prilagoditi sebi in svojemu temperamentu. Radi ste
predvidljivi in se spuščate v pustolovščine, seveda ne povsem brezglavo, saj znate dobro
presojati. Iz različnih okolij si iščete prijatelje, vendar nikoli niste od nikogar odvisni. Ker
vse okoli sebe kritično obravnavate, si pridobite sovražnike, kar pa vas ne obremenjuje.
Obzir imate na prvem mestu. Ne marate pretiranih sprememb, saj vas delajo živčne. V me-
secu aprilu vas čakajo velike spremembe, ki pa jih boste znali sprejeti. Vse to bo splet raz-
ličnih situacij iz preteklosti. Ste miroljubni in ne napadate brez tehtnega razloga. Tak izziv
vas čaka kmalu v začetku leta, razlog z vaše strani bo upravičen in v vsakem primeru
zmagate. Ker imate intelektualne sposobnosti, se lahko posvetite različnim področjem. Ste
pravični in spet se boste preveč razdajali. Čakajo vas nepredvideni stroški, ki so poveza-
ni z družino. Prihrankov bo manj, kot ste navajeni, a panika ni potrebna. Zelo ste naveza-
ni na bližnje ljudi. V ljubezni se popolnoma predate, a po drugi strani ste preveč ljubosum-
ni in posesivni. Ker hočete srčnega partnerja povsem obvladati, mu ne dovolite svobode.
Obeta se vam izkušnja, ki bo spremenila vaša načela. Ker niste kos pretkanosti, se opi-
cam ognite, prav tako bivolom. Dobra družba vam bodo ljudje, rojeni v znamenju petelina.
Vaš najboljši dan bo ponedeljek, srečne številke so 1, 2, 13, 19, 20, 37, 38.

Mačka (zajec)
Kitajsko ime: Tu
Ure, ki jim vlada: od 5.00 do 7.00
Ustrezno zahodno znamenje: ribi
Ustrezno znamenje: koza, prašič Stran neba: V
Neustrezno znamenje: petelin Barva: bledo zelena
Stalni element: les Letni čas: pomlad-marec

Lunina leta zajca v zahodnem koledarju:
od 19. 02. 1939 do 07. 02. 1940 zemlja
od 06. 02. 1951 do 26. 01. 1952 kovina
od 25. 01. 1963 do 12. 02. 1964 voda
od 11. 01. 1975 do 30. 01. 1976 les
od 29. 01. 1987 do 16. 02. 1988 ogenj
od februarja 1999 do februarja 2000 zemlja
od februarja 2011 do februarja 2012 kovina

Čeprav se delate, da vas tuje mnenje ne zanima, vas kritika lahko stre. Kadar ste slabe vo-
lje, se zdite odtujeni okolju in ravnodušni do vseh ljudi. Resnično vas spoznajo samo tisti,
ki so vam blizu. Z ljudmi, ki jih imate radi, ste nežni in ustrežljivi, v odnosih z drugimi pa
ste velikokrat površni in neusmiljeni. Tudi v letu tigra boste znali uživati v udobju in boste
dajali prednost svojim željam. Ker ste sami še kako obzirni, vas razjezi vsako še tako majh-
no nadlegovanje, a takim situacijam se boste težko izognili. Imate razvit čut dolžnosti, zato
so naloge zahtevne in vsi vam zaupajo. Ne prenesete osamljenosti in družbe vam tudi v
tem letu ne bo manjkalo. Ker vam primanjkuje samozavesti, potrebujete veliko podpore in
občudovanja, pa naj bo to v družinskem ali poslovnem okolju. V finančnem poslovanju se
vam obeta sreča, postavljeni boste pred pomembno odločitev in z nasveti prijateljev vam
bo precej lažje. V ljubezni se boste naučili lekcije, da kar sam daš, tudi dobiš. Izkušnja bo
morda grenka, a na dolgi rok vam prinaša same dobre spremembe. Čustveno se boste po-
čutili zadovoljni in bogatejši. Najboljše obdobje boste imeli v prvih in zadnjih treh mesecih
leta. V primeru sodnega postopka v sredini leta se izteče vse v vašo korist. Vsaka skrb
glede tega je odveč. Ljudem, rojenim v znamenju tigra in konja, se raje izognite, tako po-
slovno kot osebno, z vsemi drugimi imate precej dobre odnose, še najbolj morda s psi in
prašiči. Vaš najboljši dan bo nedelja, srečne številke so 9, 10, 11, 13, 15, 24, 26.
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Zmaj
Kitajsko ime: Long
Ure, ki jim vlada: od 7.00 do 9.00
Ustrezno zahodno znamenje: oven
Ustrezno znamenje: podgana, opica Stran neba: V - JV 
Neustrezno znamenje: pes Barva: zeleno modra 
Stalni element: les Letni čas: pomlad, april

Lunina leta zmaja v zahodnem koledarju:
od 08. 02. 1940 do 26. 01. 1941 kovina
od 27. 01. 1952 do 13. 02. 1953 voda
od 13. 02. 1964 do 01. 02. 1965 les
od 31. 01. 1976 do 17. 02. 1977 ogenj
od 17. 02. 1988 do 05. 02. 1989 zemlja
od februarja 2001 do februarja 2002 kovina
od februarja 2012 do februarja 2013 voda

Resda ste včasih neupogljivi in kritični, a znate spodbujati sebi enake k še večjim uspe-
hom. V sebi nosite prepričanje, da je vsaka stvar izvedljiva in ni nič nemogoče. Ljudi ve-
likokrat zmoti, da je vaš nasvet v bistvu ukaz, a to seveda ni res. Veliko zahtevate in pri-
čakujete, a znate tudi nuditi in vračati. Zaradi svoje nestrpnosti ste včasih brezobzirni,
saj skromnost nikakor ni vaša lastnost. V vsakem primeru in vedno pa zahtevate resni-
co za vsako ceno. Ne znate se braniti in vdano prenašate vse križe in težave. Vaši cilji
so razločni in jih uresničujete počasi brez naglice. Ker ste zmagovalci, v življenju dose-
žete vse, kar si zastavite. Tudi poraz znate sprejeti za pozitivno lekcijo. Nikoli se ne bo-
ste nasitili raznega znanja, še naprej veliko brali in se izobraževali. V sebi imate estetski
občutek, zato večno iščete popolnost in lepoto. Svoje ideje boste znali dobro izražati. Ni-
ste ne razsipni in ne skopi. Žalost vas težko premaga, a če ste potrti, se hitro poberete.
V pomladnih mesecih bo več situacij, v katerih vam bodo vaše vrline prišle zelo prav.
Točno boste vedeli, kaj hočete, zato bo vaš cilj jasen in tudi dosežen. Izpolni se vam že-
lja v ljubezni in končno se boste počutili ljubljene. Če še nimate družine, to lahko priča-
kujete v tem letu. Možna je tudi selitev v nov dom. V poletju se vam obeta daljše poto-
vanje. V družbi opic boste nepremagljivi, tudi spretne podgane vam pridejo prav, bivolom
se raje ognite. Vaš najboljši dan bo petek, srečne številke so 2, 3, 6, 7, 8, 35, 37.

Kača
Kitajsko ime: She
Ure, ki jim vlada: od 09.00 do 11.00
Ustrezno zahodno znamenje: bik
Ustrezno znamenje: bivol, petelin Stran neba: J -JV 
Neustrezno znamenje: prašič Barva: rdeča 
Stalni element: ogenj Letni čas: poletje, maj 

Lunina leta kače v zahodnem koledarja
od 27. 01. 1941 do 14. 02. 1942 kovina
od 14. 02. 1953 do 02. 02. 1954 voda
od 02. 02. 1965 do 20. 01. 1966 les
od 18. 02. 1977 do 06. 02. 1978 ogenj
od 06. 02.1989 do 26. 01. 1990 zemlja
od februarja 2002 do februarja 2003 kovina
od februarja 2013 do februarja 2014 voda

Velikokrat ostanete praznih rok zato, ker ste uspešni le pri besedah in ne znate izkoristiti
priložnosti zase. V preteklem letu ste si nabrali kar nekaj takih izkušenj. Radi se pritožu-
jete in kritizirate in se na to kar navadite, čeprav v resnici ne mislite tako. Ne boste se
vznemirjali in tudi v najbolj hudih trenutkih boste ohranili treznost in prisebnost. Dobro se
zavedate svojih meja in nikoli ne greste preko njih. Preizkušene imate vse načine ospre-
dja, saj se zelo težko sprijaznite s porazom ali neuspehom. Nič vas ne bo spravilo v za-
drego in nikoli se ne boste pustili vplivati množici. Kot vedno boste cenili samo svoje mne-
nje in se zanesli samo nanj. Željni ste občudovanja, zato se za vsako še tako malo stvar
maksimalno potrudite. Po duši ste večinoma samotarji, čeprav ste po drugi strani zelo dru-
žinski. Ob pravem partnerju znate premagati vse težave in uživati v lepih trenutkih. V prvi
polovici leta se vam ne bo dogajalo nič posebnega, kar vas ne bo prav nič motilo, naspro-
tno, uživali boste v zatišju. Druga polovica leta pa vam prinaša burne in vihrave trenutke.
Veliko se bo dogajalo, še največ na čustvenem področju. Tvegali boste in uspeli. Leto Ti-
gra vam prinaša na splošno veliko energije in dobre volje. Nasmeh bo vaše orožje v na-
petih in neizbežnih situacijah. Zahtevnim konjem in kljubovalnim tigrom se še naprej umi-
kajte. Pogumni petelini in zanesljivi bivoli pa vam bodo kot ponavadi dobra družba v vsa-
kem okolju. Vaš najboljši dan bo nedelja, srečne številke so 5, 6, 8, 11, 24, 26, 28.

Konj
Kitajsko ime: Ma
Ure, ki jim vlada: od 11.00 do 13.00
Ustrezno zahodno znamenje: dvojčka 
Ustrezno znamenje: tiger, pes Stran neba: J
Neustrezno znamenje: podgana Barva: oranžna
Stalni element: ogenj Letni čas: poletje - junij

Lunina leta konja v zahodnem koledarju
od 15. 02. 1942 do 04. 02. 1943 voda
od 03. 02. 1954 do 23. 01. 1955 les
od 21. 01. 1966 do 08. 02. 1967 ogenj
od 07. 02. 1978 do 27. 01. 1979 zemlja
od 27. 01. 1990 do 14. 02. 1991 kovina
od februarja 2003 do februarja 2004 voda
od februarja 2014 do februarja 2015 les

V prvi polovici leta se vam obeta veliko akcije in vsi načrti se vam bodo sproti uresni-
čevali. Brez obotavljanja se boste odzvali na vse novosti. V drugi polovici leta pa bo-
ste manj zadovoljni, ker vas bodo utesnjevali ljudje, rojeni v znamenju podgan in bivo-
lov. Motila vas bo njihova tekmovalnost in brezbrižnost, a ne boste se jim mogli izogni-
ti, čeprav bi želeli. Ne gre samo za to, da si ne pustite ukazovati, a nikoli ne smete do-
voliti, da vam vzamejo niti delček nemirnega, pustolovskega duha. Ne glede na to, naj
bo to poslovno ali domače okolje. V takih trenutkih vam bo zelo prav prišel vaš smisel
za občutek in briljantno improvizacijo. Ker radi svobodno tekate in dirjate brez kakrš-
nihkoli omejitev, ne smete pozabiti na posledice včasih nepremišljenih dejanj. Poleti se
boste morali zagovarjati in če boste hoteli obdržati tisto, kar imate, se bo treba resnič-
no potruditi. Pogledati resnici v oči, ni težko, še posebej, če se ve, kaj ta prinaša. Veli-
ko boste potovali in počitnice preživeli točno tako, kot si jih boste zamislili. Zna se vam
zgoditi, da prekinete staro prijateljstvo, saj se ne boste mogli in ne hoteli več prilaga-
jati. Obetajo se vam izdatki, ki jih ne boste pričakovali. Pri ljudeh, rojenih v znamenju
podgan, se raje ne zadržujte, saj vam tukaj niti vaši jekleni živci ne morejo pomagati.
Z vsemi drugimi se boste dobro razumeli. Vaš najboljši dan bo petek, srečne številke
so 9, 13, 14, 23, 28, 29, 30.

Koza
Kitajsko ime: Yang
Ure, ki jim vlada: od 13.00 do 15.00
Ustrezno zahodno znamenje: rak 
Ustrezno znamenje: maček, prašič Stran neba: J - JZ 
Neustrezno znamenje: bivol Barva: rožnata
Stalni element: ogenj Letni čas: poletje, julij

Lunina leta koze v zahodnem koledarju:
od 05. 02. 1943 do 24. 01. 1944 voda
od 24. 01. 1955 do 11. 02. 1956 les
od 09. 02. 1967 do 29. 01. 1968 ogenj
od 28. 01. 1979 do 15. 02. 1980 zemlja
od 15. 02. 1991 do 03. 02. 1992 kovina
od februarja 2004 do februarja 2005 voda
od februarja 2015 do februarja 2016 les

Čeprav je bila izkušnja, ko je nekdo od vas iskal pomoč, za vas ob nepravem času gren-
ka, se boste še vedno znova prilagajali. A kot dobro veste, to ni dolgoročna rešitev. Ne
glede na karkoli, naučili se boste vzeti čas samo zase. Ravno zaradi vaše prilagodljivosti,
ki se je boste skušali znebiti, se vam obeta poslabšanje odnosa med sorodniki. Takih vas
ne poznajo in jih boste s svojimi odločitvami šokirali. Večkrat se vam bo zdelo, da življe-
nje od vas pričakuje več, kot ste sposobni dati. To naj vas ne zamori, vse cilje boste še
lahko dosegli, ko bo prišel pravi čas. Ste zelo sočutni, nikoli vam ni težko pomagati, če-
prav se niti sami ne bi počutili najbolje in v letu tigra se boste veliko posvečali ljudem, ki
potrebujejo kakršnokoli pomoč. Partnerstvo vam pomeni vedno več, in če tega nimate,
vam leto prinaša izpolnjeno hrepenenje po ljubezni. Amor vas bo zadel s svojo puščico
in čeprav bi se še toliko branili, zaradi razlogov, ki jih še sami ne poznate, ne bo šla mimo
vas. Na poslovnem področju imate največ sprememb v prvi polovici leta. Prišli boste v
družbo pravih ljudi in dobite polno informacij, ki bodo zelo koristne za vas. Ker ste ambi-
ciozni, delavni in ker hlepite po novih stvareh, boste vso energijo dali v nov posel oziro-
ma službo. Sledi pozitivni finančni preobrat, ki ga boste veseli, saj vam udobje in razkoš-
je predstavlja varnost. Psom, podganam in bivolom se ognite, vsi drugi pa vam bodo do-
bra družba. Vaš najboljši dan bo četrtek, srečne številke so 7, 8, 9, 30, 32, 36, 37.
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Opica
Kitajsko ime: Hou
Ure, ki jim vlada: od 15.00 do 17.00
Ustrezno zahodno znamenje: lev
Ustrezno znamenje: zmaj, podgana Stran neba: Z - JZ
Neustrezno znamenje: pes Barva: zlata
Stalni element: kovina Letni čas: poletje-avgust

Lunina leta opice v zahodnem koledarju
od 25. 01. 1944 do 12. 02. 1945 les
od 12. 02. 1956 do 30. 01. 1957 ogenj
od 30. 01. 1968 do 16. 02. 1969 zemlja
od 16. 02. 1980 do 04. 02. 1981 kovina
od 04. 02. 1992 do 22. 01. 1993 voda
od februarja 2005 do februarja 2006 les
od februarja 2016 do februarja 2017 ogenj

Velikokrat je vaša osebna sreča odvisna od ljudi v vaši okolici. Ste zelo sposobni in se
znate prilagoditi na različnih področjih. Imate skoraj neverjetne in težko izpolnljive želje.
Znate uživati v sadovih svojega dela, druge pa radi obremenjujete z veliko odgovornostjo.
Denar vam v tem letu ne bo tako pomemben, še vedno pa si boste radi privoščili drage
stvari, ki vam osebno veliko pomenijo. Delo, ki ga opravljate, vam je postalo monotono in
ne vidite nobene perspektive, zato se zna zgoditi, da na poslovnem področju naredite zelo
veliko spremembo. Enako velja lahko za študij. Ne dovolite, da bi kdo odločal namesto vas
in nikogar zares ne poslušajte. Pomembno je samo tisto, kar si želite vi, in uspelo vam bo.
Verjamete v prijateljstvo in v srcu ste zelo dobri, a čustveno se boste tudi v letu tigra žal
navezali na napačne ljudi, saj vas bo privlačnost tako zaslepila, da dolgo ne boste videli
resnice. Seveda, takoj ko pridete do spoznanja, prekinete z vsem, brez obžalovanja. Če
ste še samski, vam bo v poletnih mesecih uspelo najti pravo ljubezen. Hrepenite po umir-
jenem družinskem življenju in kot partner ste zelo zvesti. Paziti pa morate, da s svojo moč-
no osebnostjo ne zasenčite ljubljene osebe. Z ljubosumnostjo nikar ne pretiravajte, da si
ne naredite težav. Še naprej se na lep način izognite ljudem, rojenim v znamenju tigra.
Mački (zajci), bivoli in prašiči vas bodo občudovali, zato vam bo v njihovi družbi prijetno.
Vaš najboljši dan bo ponedeljek, srečne številke so 1, 3, 6, 22, 23, 32, 33.

Petelin
Kitajsko ime: Ji
Ure, ki jim vlada: od 17.00 do 19.00
Ustrezno zahodno znamenje: devica
Ustrezno znamenje: pes, kača Stran neba: Z
Neustrezno znamenje: mačka, podgana Barva: zelena
Stalni element: kovina Letni čas: jesen - september

Lunina leta petelina v zahodnem koledarju:
od 13. 02. 1945 do 01. 02. 1946 les
od 31. 01. 1957 do 17. 02. 1958 ogenj
od 17. 02. 1969 do 05. 02. 1970 zemlja
od 05. 02. 1981 do 24. 01. 1982 kovina
od 23. 01. 1993 do 09. 01. 1994 voda
od februarja 2006 do februarja 2007 les
od februarja 2017 do februarja 2018 ogenj

Vaš duh je globok in analitičen, resnica pa vam pomeni vse. Večjim odgovornostim se ni-
koli ne izmikate. Znate biti skromni, po drugi strani pa vam je všeč vse, kar je lepega.
Imate dober in izbran okus, zelo pazite na svojo zunanjost, pri tem pa se ne bojite raniti
ali prizadeti drugih. Zaradi udobja, ki vam veliko pomeni, ste na trenutke preračunljivi. Ni-
koli ne čutite, da bi bili poraženi, saj iz vsake preizkušnje dobite novih moči. Verjamete,
da po dežju vedno posije sonce. Tudi v letu tigra boste še vedno zelo radovedni in imeli
boste več interesnih dejavnosti, saj se težko ukvarjate samo z eno stvarjo naenkrat. Na
ljudi, ki jih imate radi, se boste še bolj navezali in vaše ljubezensko življenje bo postalo
še bolj pestro kot v prejšnjem letu. Sami sebi boste dovolili košček sreče in zna se zgo-
diti, da, ko jo okusite, boste želeli še več in več. V ljubezenskem odnosu ste čudovit part-
ner, saj storite vse za ljubljeno osebo. Ste pozorni in družina je vaš azil. Od sredine pa vse
do konca leta se bodo v poslovnem svetu nizali dogodki, v katerih se boste kljub prepre-
kam dobro znašli ravno zaradi vašega znanja, ki ste ga s pridom pridobivali na različnih
področjih. Ker ste trmasti in ponosni, boste vztrajali do konca, presenečali tako sebe kot
druge in seveda vam bo uspelo. Družbo si boste iskali med zvestimi psi, pa tudi z modri-
mi in vztrajnimi kačami. Ljudem, rojenim v znamenju podgan in prašičev, pa se, če se le
da, ognite. Vaš najboljši dan bo petek, srečne številke so 4, 8, 9, 13, 16, 21, 38.

Pes
Kitajsko ime: Gou
Ure, ki jim vlada: od 19.00 do 21.00
Ustrezno zahodno znamenje: tehtnica
Ustrezno znamenje: konj, tiger Stran neba: Z, SZ 
Neustrezno znamenje: prašič Barva: rumena
Stalni element: kovina Letni čas: jesen - oktober

Lunina leta psa v zahodnem koledarju:
od 02. 02. 1946 do 21. 01. 1947 ogenj
od 18. 02. 1958 do 07. 02. 1959 zemlja
od 06. 02. 1970 do 26. 01. 1971 kovina
od 25. 01. 1982 do 12. 02. 1983 voda
od 10. 02. 1994 do 30. 01. 1995 les
od februarja 2007 do februarja 2008 ogenj
od februarja 2018 do februarja 2019 zemlja

Vaš duh je neodvisen in pogumen. Ljudem v vaši bližini dajete občutek stabilnosti in var-
nosti. Znate tudi biti plemenito popustljivi in se nesebično posvečate ljudem in njihovim
težavam. V svojih prepričanjih ste neomajni. Očarljivost, pravičnost, navezanost, vse to
so vaše dobre lastnosti, ki vas naredijo priljubljene v vsaki družbi. Uspelo vam bo poza-
biti razočaranje, ki ste ga doživeli s strani prijateljev. Sovražite krivico, ljubezen pa vam
pomeni popolno predanost. Čustveno nihanje oziroma nezadovoljstvo, nepotešeno hrepe-
nenje v iskanju trajne sreče, ki ste ga močno občutili v prejšnjem letu, se vam kmalu v
začetku leta tigra umiri, saj pridete do želenega cilja. Občutek ljubljenosti vam bo dal vso
potrebno energijo, tako zase kot za druge. Na splošno bodo vaši bližnji od vas veliko pri-
čakovali in kot vedno do sedaj vam bo uspelo izpolniti vse obljube. Poleti boste najbolj
veseli in zgodi se nekaj, kar bo močno vplivalo na vašo prihodnost. In ker veste, kaj si
želite, ter koliko ste sposobni, obstaja samo pot naprej. Na poslovnem področju boste
učinkoviti in vse vam bo uspelo opraviti v določenem roku ali raje še pred njim. Čeprav
bodo situacije, ko se bo treba podrejati volji večine, boste še naprej ostali zvesti svojim
prepričanjem. Pri financah ne boste skopi, le previdni. Ljudje, rojeni v znamenju prašiča
in podgan, vas bodo spravljali v slabo voljo, zato se jim ognite. Z vsemi drugimi boste v
dobrem odnosu. Vaš najljubši dan bo torek, srečne številke so 5, 6, 7, 13, 16, 19, 20.

Prašič
Kitajsko ime: Zhu
Ure, ki jim vlada: od 21.00 do 23.00
Ustrezno zahodno znamenje: škorpijon
Ustrezno znamenje: mačka, koza Stran neba: S, SZ
Neustrezno znamenje: kača Barva: modra
Stalni element: voda Letni čas: zima - december

Lunina leta prašiča v zahodnem koledarju:
od 22. 01. 1947 do 09. 02. 1948 ogenj
od 08. 02. 1959 do 27. 01. 1960 zemlja
od 27. 01. 1971 do 15. 01. 1972 kovina
od 13. 02. 1983 do 01. 02. 1984 voda
od 31. 01. 1995 do 18. 02. 1996 les
od februarja 2008 do februarja 2009 ogenj
od februarja 2019 do februarja 2020 zemlja

Ko si postavite cilj, mu sledite odločno in potrpežljivo. Zmožni ste zelo globokih čustev
in za ljudi, ki jih cenite in jih imate radi, naredite vse, kar je možno in še več. Okoli sebe
širite duha skupnosti in vzpostavljate dobre odnose. Brez zadržkov veliko dajete dru-
gim, na sebe pa ponavadi pozabljate. Zelo ste dovzetni za odkrivanje človeških želja,
ste vztrajni in rojeni diplomati. Zato ste tudi v pogajanjih zelo uspešni in do zadnjega
trenutka ne dopustite slabega mnenja. Da vzdržite vse življenjske preizkušnje, potrebu-
jete spodbudo prijateljev. Ker ste zvesti in skrajno pošteni, vam bo tudi v letu tigra
uspelo v vsakem trenutku najti srečo. Velikokrat se naprezate in delate preko svojih
moči, zato se boste večkrat v letu znašli v položaju, ko ne boste vedeli, kdo je plačnik
in kdo dolžnik. Kdo je dal in kdo sprejel. Zaradi vseh teh izkušenj boste na neki način
prisiljeni narediti spremembe v svojem življenju. Sredi leta se vam izpolni želja, ki je po-
vezana z vašimi načrti na čustvenem področju. Če ste v preteklem letu imeli zdravstve-
ne težave, jih v tem letu ne bo več, saj ste v tej smeri tudi sami veliko naredili. Nega-
tivna okolica je tako na vas tudi vplivala, a določenih stvari ne dovolite več nikomur.
Vsaka stvar ima svojo mejo in vi boste svojo uspeli postaviti. Mačke (zajci) vam bodo
še naprej dobra družba, z ljudmi, rojenimi v znamenju kač, pa ne boste preveč zado-
voljni. Vaš najboljši dan bo sreda, srečne številke so 1, 5, 9, 10, 25, 28, 33.


