GORENJSKA 2008/ KITAJSKI HOROSKOP

Podgana

Bivol

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

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

Lunina leta podgane v zahodnem koledarju:
od
24.01.1936
do
10.02.1937
od
10.02.1948
do
28.01.1949
od
28.01.1960
do
14.02.1961
od
15.02.1972
do
02.02.1973
od
02.02.1984
do
19.02.1985
od
februarja 1996
do
februarja 1997
od
februarja 2008
do
februarja 2009

ogenj
zemlja
kovina
voda
les
ogenj
zemlja

Lunina leta bivola v zahodnem koledarju:
od
11.02.1937
do
30.01.1938
od
29.01.1949
do
16.02.1950
od
15.02.1961
do
04.02.1962
od
03.02.1973
do
22.01.1974
od
20.02.1985
do
08.02.1986
od
februarja 1997
do
februarja 1998
od
februarja 2009
do
februarja 2010

ogenj
zemlja
kovina
voda
les
ogenj
zemlja

Podznak določa ura rojstva
Podgana od 23.00 do 1.00, Bivol od 1.00 do 3.00, Tiger od 3.00 do 5.00
Mačka od 5.00 do 7.00, Zmaj od 7.00 do 9.00, Kača od 9.0 do 11.00
Konj od 11.00 do 13.00, Koza od 13.00 do 15.00, Opica od 15.00 do 17.00
Petelin od 17.00 do 19.00, Pes od 19.00 do 21.00, Prašič od 21.00 do 23.00

Podznak določa ura rojstva
Bivol od 1.00 do 3.00, Tiger od 3.00 do 5.00, Mačka od 5.00 do 7.00
Zmaj od 7.00 do 9.00, Kača od 9.0 do 11.00, Konj od 11.00 do 13.00
Koza od 13.00 do 15.00, Opica od 15.00 do 17.00, Petelin od 17.00 do 19.00
Pes od 19.00 do 21.00, Prašič od 21.00 do 23.00, Podgana od 23.00 do 1.00

Podznaki podgan
Rojeni v urah podgane - Ste zelo očarljivi, a tudi nečimrni. V 2009 se vam bo kar čez noč
marsikaj zgodilo. Pri financah se vam obetajo razna presenečenja.
Rojeni v urah bivola - Napredujete počasi in ste zelo previdni. Pred vami je zasluženo dobro leto. Še samski naj pričakujejo trdno vezo.
Rojeni v urah tigra - Znate biti oblastni. Prisiljeni boste ukrepati mimo svoje presoje.
Uspelo vam bo nekaj, kar že dolgo čakate.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Čeprav krotki, a tudi preračunljivi. Ovire boste odstranjevali
sproti. Veliko več pozornosti boste posvečali svojemu zdravju.
Rojeni v urah zmaja - Močni zmaj in podganin dar za finance prinašata veliko uspeha. V
ljubezni se vam bodo večkrat majala tla pod nogami.
Rojeni v urah kače - Drugi vas imajo za potuhnjene, a v resnici se le zavedate vseh skritih nevarnosti. Uspešno boste reševali težave prejšnjega leta.
Rojeni v urah konja - V življenju radi tvegate, zato velikokrat jezdite po samem robu. S posledicami se tudi v tem letu ne boste obremenjevali.
Rojeni v urah koze - Radi imate denar, vendar ste z njim na trenutke preveč sentimentalni. Bodite previdni, da si ne naredite škode.
Rojeni v urah opice - Znate biti podjetni in vas ne omejujejo nobeni zadržki. Imate dobre
možnosti za svoje podjetje.
Rojeni v urah petelina - Ste zelo sposobni in inteligentni, a po drugi strani znate biti tudi
ozkosrčni. Obeta se vam poslovno napredovanje.
Rojeni v urah psa - Lahko ste veliki pisatelji ali novinarji. Imeli boste priložnost, da pokažete svoje znanje.
Rojeni v urah prašiča - Ste preveč dobrodušni, zato izpuščate dobre priložnosti drugim v
prid. A izkušnje v preteklem letu so vas izučile.

Podznaki bivola
Rojeni v urah podgane - Cenite prava čustva in nikoli ničesar ne pozabite. Če ste še samski, si boste v tem letu ustvarili družino.
Rojeni v urah bivola - Imate izredno moč samoobvladovanja, smisel za humor pa vam je
neznan. V letu 2009 si boste ustvarili premoženje.
Rojeni v urah tigra - Znate biti očarljivi in zelo živahni. Ste zgovorni in nesramežljivi. Stare
zdravstvene težave vam bodo čudežno izginile.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Obzirnost in diplomatsko vedenje vam ne dela težav, le karakterno ste neomajni. Prevzeli boste vodilno delovno mesto.
Rojeni v urah zmaja - Ste trmasti in za uresničitev cilja uporabite vso svojo silovito moč.
Tokrat se nazaj ne boste ozirali in boste še bolj osredotočeni na cilj.
Rojeni v urah kače - To je kombinacija dveh zadržanih znamenj. Vendar pa znate biti iznajdljivi in v prihajajočem letu bo za to kar nekaj lepih priložnosti.
Rojeni v urah konja - Ste manj odločni, zato pa toliko bolj vedri in domiselni. Okolica se ne
bo mogla načuditi vašim, vedno novim idejam.
Rojeni v urah koze - Poslovno ste sicer zelo spretni in nobena stvar ne gre mimo vas, a
to leto bodite pri finančnih zadevah še posebno pazljivi.
Rojeni v urah opice - Ste družabni in ne jemljete vsega tako resno. Ker pa vas čaka kar
nekaj res resnih trenutkov, vam bo pozitivnost prišla zelo prav.
Rojeni v urah petelina - Ste dinamični in imate čut za odgovornost. Kdorkoli se vam bo
postavil po robu, bo to obžaloval.
Rojeni v urah psa - Brez predsodkov znate poslušati tuja mnenja, čeprav ste v določenih
pogledih zelo strogi. Presenečenje vas čaka v ljubezni.
Rojeni v urah prašiča - Po naravi ste prisrčni in znate uživati. Smisel najdete v malih
stvareh. V letu bivola vas čaka kar nekaj odločitev.

Dobro se boste počutili tako v družinskem kot delovnem okolju. Povsod okoli vas se
bo veliko dogajalo, a vi sami ne boste toliko dovzetni za velike spremembe. V spor lahko pridete z ljudmi, ki so rojeni v znamenju petelina. Poslovno boste za svojo varnost
dobro poskrbeli.
Vzpon financ bo res da počasen, a toliko bolj zanesljiv. Preden se boste česa lotili, se
boste pozanimali za stranski izhod. Le v mesecu februarju in aprilu bodite pozorni pri
kakršnih koli finančnih podvigih, saj v teh obdobjih ni kaj veliko možnosti za uspehe,
čeprav bi se maksimalno trudili in dajali vse od sebe. V ljubezni bo veliko raznih presenečenj. Ne glede na odločitve, vam za nič ne bo žal. Čustveno vas bodo najbolj privlačile osebe, rojene v znamenju bivola, ki vam bodo dale občutek moči in zanesljivosti. Ljudem, rojenim v znamenju koze, pa se boste tudi v tem letu že na daleč izogibali, saj njihova lahkomiselnost hitro ogrozi vaše trdne temelje in nikomur ne boste dovolili, da jih zamaje. Veliko več kot ponavadi se boste ukvarjali z različnimi športnimi aktivnostmi in drugimi hobiji, ki ste jih dajali na stranski tir. Vaš stalni element je voda,
zato boste vedno znali poiskati najlažjo pot do rešitve, s tem da znate že v naprej natančno preceniti dane možnosti. Na splošno se morate v tem letu izogibati sporom s
konji in petelini, saj bi bila le v izjemnih trenutkih zmaga na vaši strani. Vaš dober dan
bo torek, srečne številke so 4, 6, 7, 12, 13, 33, 36.

Nikoli za noben cilj ne izbirate bližnjic in ne nasvetov, zanašate se izključno na
lastne sposobnosti, saj se vam to zdi kot beg pred odgovornostjo. Veliko bolj bi bili
srečni, če bi v svoj vsakdan dodali ščepec humorja in ne bi tako kritizirali slabosti
drugih. Odpirajo se vam poti, ki so bile še do nedavnega za vas nedostopne. Vse
vaše lastnosti, zanesljivost, potrpežljivost in splošna odgovornost, bodo prišle do
izraza. Pričakovani rezultati bodo velikokrat šele v zadnjem trenutku, a vedno bodo.
Čez celo leto boste navezovali nove stike, tako poslovne, kot tudi osebne. Prav je,
da se okolica okoli vas spremeni in dobite nove prijatelje. Osebno srečni se boste
najbolje počutili v jesenskih mesecih in na čustvenem področju vas bodo prijetno
presenečali ljudje v znamenju tigrov in prašičev. Leto bivola bo za vas zelo plodno
in to prav na vseh področjih, saj je vendarle to vaše leto. Vašega veselja se bodo
najbolj veselili ljudje, ki so rojeni v znamenju petelina, saj tudi spoštujejo avtoriteto, se držijo dolžnosti in vas občudujejo. Dobra družba vam bodo tudi modre kače
in prikupne podgane. Kozam pa se boste izogibali. Ker sovražite polovične zaključke, se boste z dušo in srcem lotili vsakega dela in ga tudi izpeljali. Še naprej
pa boste stali na trdnih tleh, le da se boste naučili zaupati in ne boste povsod iskali
slabih lastnosti. Vaš najboljši dan v letu bo nedelja, srečne številke so 1, 3, 13, 14,
17, 22, 33.
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Tiger

Mačka (zajec)

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

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

Lunina leta tigra v zahodnem koledarju:
od
31.01.1938
do
od
17.02.1950
do
od
05.02.1962
do
od
23.01.1974
do
od
09.02.1986
do
od
februarja 1998
do
od
februarja 2010
do

18.02.1939
05.02.1951
24.01.1963
10.02.1975
28.01.1987
februarja 1999
februarja 2011

zemlja
kovina
voda
les
ogenj
zemlja
kovina

Lunina leta zajca v zahodnem koledarju:
od 19.02.1939
do
od 06.02.1951
do
od 25.01.1963
do
od 11.01.1975
do
od 29.01.1987
do
od februarja 1999
do
od februarja 2011
do

07.02.1940
26.01.1952
12.02.1964
30.01.1976
16.02.1988
februarja 2000
februarja 2012

zemlja
kovina
voda
les
ogenj
zemlja
kovina

Podznak določa ura rojstva
Tiger od 3.00 do 5.00, Mačka od 5.00 do 7.00, Zmaj od 7.00 do 9.00
Kača od 9.0 do 11.00, Konj od 11.00 do 13.00, Koza od 13.00 do 15.00
Opica od 15.00 do 17.00, Petelin od 17.00 do 19.00, Pes od 19.00 do 21.00
Prašič od 21.00 do 23.00, Podgana od 23.00 do 1.00, Bivol od 1.00 do 3.00

Podznak določa ura rojstva
Mačka od 5.00 do 7.00, Zmaj od 7.00 do 9.00, Kača od 9.0 do 11.00
Konj od 11.00 do 13.00, Koza od 13.00 do 15.00, Opica od 15.00 do 17.00
Petelin od 17.00 do 19.00, Pes od 19.00 do 21.00, Prašič od 21.00 do 23.00
Podgana od 23.00 do 1.00, Bivol od 1.00 do 3.00, Tiger od 3.00 do 5.00

Podznaki tigra
Rojeni v urah podgane - Dobra in slaba stran se vam nenehno pokrivata. Lahko ste oboje
naenkrat. Obeta se vam veliko sprememb.
Rojeni v urah bivola - Ker imate kombinacijo trdne volje in temperamenta, ste veliko mirnejši kot sicer. Imate umetniški navdih, kar boste v letu bivola znali izkoristiti.
Rojeni v urah tigra - Imate veliko nasprotujočih si razpoloženj. Z vami ni nikoli dolgčas.
Ne boste samo presenečali, ampak boste tudi sami presenečeni.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Znamenje mačke zavira vašo hitrost in omili nestrpnost.
Naučili se boste premišljenosti in kako se izogibati določenim oviram.
Rojeni v urah zmaja - Obvezno bi se morali naučiti obvladati svojo pretirano sumničavost,
če boste hoteli imeti uspešno leto.
Rojeni v urah kače - Modrost, ki se skriva v podznaku kače, pomirja vaš nemirni karakter. Izvedeli boste mnogo skrivnosti, kar vam pride prav.
Rojeni v urah konja - Niti vpliv močnega konja vam ne zmanjša občutka za odgovornost.
A razne odgovornosti vas bodo letos precej izčrpale.
Rojeni v urah koze - Nadarjeni ste za opazovanje, a zato nič manj ljubosumni ali oblastni.
Obeta se vam veliko poslovnih sprememb.
Rojeni v urah opice - V pravem razmerju sta združena moč in premetenost. Imate možnosti na vseh področjih. V letu bivola morda še najbolj v ljubezni.
Rojeni v urah petelina - Petelin rad opozarja na zdrahe, tiger pa jih povzroča.
Z besedami ne boste varčevali, kar pomeni več takih situacij.
Rojeni v urah psa - Kljub razumnemu in strpnemu psu ima tiger še vedno svojo ostrino.
Ta ostrina bo tokrat malce popustila.
Rojeni v urah prašiča - Dokler imate, kar hočete, ste srečni in zadovoljni. Ne smete pa
živeti pod pritiskom, zato se jim izogibajte, kar se le da.

Podznaki mačk
Rojeni v urah podgane - Zaradi vpliva lastnosti podgane se osebnost mačke znebi nekaterih zadržkov. Ste bistri in prikupni, zato vas bo okolica občudovala.
Rojeni v urah bivola - Vpliv bivola vam poveča moč in samozavest. Povzpeli se boste na
vodilno mesto.
Rojeni v urah tigra - Od tigra pridobite nadzorovano agresivnost in ste hitri v mislih in besedah. Govorne sposobnosti vam bodo letos precej koristile.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Opredeljujete in vtikate se tja, kjer vas prav nič ne zanima.
Okolica vas bo stisnila v kot, če se ne boste znali pravi čas umakniti.
Rojeni v urah zmaja - Za svoje zamišljene načrte znate vedno pridobiti navdušence, ki potem to izpeljejo. Tudi tokrat boste v tem uspešni.
Rojeni v urah kače - Zaradi svoje samozavestnosti ne potrebujete nasvetov, ste nedostopni in občutljivi za okolje. V letu bivola boste zelo romantični.
Rojeni v urah konja - To je zelo samozavestna, radostna in uspešna osebnost. Okolica vedno znova išče vašo bližino in pozornost.
Rojeni v urah koze - Vpliv podznaka koze spodbuja mačke k večji simpatiji do okolja nasploh. Obnovili boste stare prijateljske vezi.
Rojeni v urah opice - Dobra kombinacija, ena od druge si sposojata maske. Zna se zgoditi, da jih bo v letu bivola zmanjkalo, mask namreč.
Rojeni v urah petelina - Izrazita sposobnost za tankočutnost in razumnost. Celo leto se
vam obeta obilica dobre volje.
Rojeni v urah psa - Značilnost psa daje mačkam še bolj odkrit in zvest odnos. Bodite še
posebno pazljivi pri finančnih naložbah.
Rojeni v urah prašiča - Prašič prispeva močnejšo voljo in velikodušnost. Bodite previdni,
da niste tokrat velikodušni v svojo škodo.

Neznano in neraziskano vam predstavlja nepopisni čar, vedno si utirate nove poti in
včasih kar težite k nedosegljivemu. Kot zmorete biti trmasti in včasih preveč intenzivni,
ste po drugi strani topli, rahločutni in simpatični. Po naravi nočete imeti nobenega stika z logiko.
Tiger je simbol moči, strasti in tveganja. Je uporen in nepredvidljiv. V nobenem primeru
ne sprejemate kompromisov. A v tem letu prihaja do sprememb. Če boste hoteli
obdržati vse tisto, česar ste navajeni, se boste morali večkrat prilagajati. Zaradi tega
ne boste izgubili moči in ne spoštovanja. V nasprotnem primeru ne morete računati, da
vam bodo načrti uspeli. Ker niste kos pretkanosti, bo najbolje, da se premetenim opicam izognete že na daleč. Še naprej se v poslovnem krogu izogibajte poslovanju z ljudmi v znaku podgan in kač, saj tudi tokrat ne morete pričakovati nič drugega kot
nasprotne interese, sumničenja in neiskrenosti. V dobrih odnosih boste s kozami, petelini in seveda s tigri. Ker ne prenesete samote, se boste obkrožali s prijatelji. In čeprav
boste nad nekom razočarani, vam to ne bo vzelo poguma. Vedno vas pot pelje naprej
in nikoli nazaj, saj dobro veste, da je v včerajšnjem dnevu samo preteklost, ki je že
preživeta in zato za vas nezanimiva. Vaš izredni šarm vas bo spet večkrat rešil iz zagate, še posebno pri nasprotnem spolu. Vaš najboljši dan bo četrtek, srečne številke
so 11, 12, 15, 19, 21,25, 38.

Po kitajski mitologiji je zajec (mačka) simbol dolgega življenja in črpa svojo moč od lune,
ki stoji poleg skale pod akacijevim drevesom in drži napoj nesmrtnosti in večnosti. Mačka (zajec) je znamenje miline, čistosti, miru, prikupnega vedenja in dovzetnosti za lepoto.
Nikar ne pozabite, da imate devet življenj, in tukaj ste vsekakor v prednosti pred drugimi. To, da ste krotki, je velikokrat varljivo, saj v sebi skrivate veliko moči, ko že vsi
omagajo, imate vi še vedno ogromno energije. V jesenskih mesecih boste precej izčrpani, kar se vam bo poznalo pri zdravju, vendar bo samo prehodno. Vzemite to kot opozorilo, da ne pretiravate, kljub temu da verjamete, da vse zmorete. Ujeti boste med različnostjo in vsakdanjostjo, kar je in bo za vas čisto nekaj vsakdanjega. Še naprej se boste po ustaljenem ritmu izogibali preprekam, ki jih boste preskakovali, čeprav bi jih morali večkrat tudi odstraniti, a to vam je seveda izguba dragocenega časa. Vedno vam
bo uspelo ujeti se na noge. Poslovno vam bodo zaupali naloge, ki jim boste kos brez
najmanjših težav. Dobili boste vso podporo iz okolice. Tako v poslovnem kot tudi v
osebnem svetu boste v naglici hiteli, saj se boste bali karkoli zamuditi. V ljubezni v letu
bivola ne boste izbrali lažje možnosti, ampak boste poslušali samo srce. Obeta se vam
res veliko presenečenj in lepih romantičnih trenutkov. Dobro se boste razumeli s psi,
kozami in prašiči. Konjev je bolje, da se izogibate. Vaš najboljši dan bo nedelja, srečne
številke so 3, 4, 5, 10, 11, 12,32.
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Zmaj

Kača

Kitajsko ime: LONG
Ure, ki jim vlada: od 7.00 do 9.00
Stran neba: vzhod - jugovzhod
Ustrezno zahodno znamenje: oven
Ustrezno znamenje: podgana, opica
Neustrezno znamenje: pes
Barva: zeleno modra
Stalni element: les
Letni čas: pomlad - april

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

Lunina leta zmaja v zahodnem koledarju:
od
08.02.1940
do
26.01.1941
od
27.01.1952
do
13.02.1953
od
13.02.1964
do
01.02.1965
od
31.01.1976
do
17.02.1977
od
17.02.1988
do
05.02.1989
od
februarja 2001
do
februarja 2002
od
februarja 2012
do
februarja 2013

kovina
voda
les
ogenj
zemlja
kovina
voda

Lunina leta kače v zahodnem koledarja:
od
27.01.1941
do
od
14.02.1953
do
od
02.02.1965
do
od
18.02.1977
do
od
06.02.1989
do
od
februarja 2002
do
od
februarja 2013
do

14.02.1942
02.02.1954
20.01.1966
06.02.1978
26.01.1990
februarja 2003
februarja 2014

kovina
voda
les
ogenj
zemlja
kovina
voda

Podznak določa ura rojstva
Zmaj od 7.00 do 9.00, Kača od 9.0 do 11.00, Konj od 11.00 do 13.00
Koza od 13.00 do 15.00, Opica od 15.00 do 17.00, Petelin od 17.00 do 19.00
Pes od 19.00 do 21.00, Prašič od 21.00 do 23.00, Podgana od 23.00 do 1.00
Bivol od 1.00 do 3.00, Tiger od 3.00 do 5.00, Mačka od 5.00 do 7.00

Podznak določa ura rojstva
Kača od 9.0 do 11.00, Konj od 11.00 do 13.00, Koza od 13.00 do 15.00
Opica od 15.00 do 17.00, Petelin od 17.00 do 19.00, Pes od 19.00 do 21.00
Prašič od 21.00 do 23.00, Podgana od 23.00 do 1.00, Bivol od 1.00 do 3.00
Tiger od 3.00 do 5.00, Mačka od 5.00 do 7.00, Zmaj od 7.00 do 9.00

Podznaki zmaja
Rojeni v urah podgane - Zaradi zmajeve velikodušnosti in podganje varčnosti se zmanjša
odločnost. Obeta se vam zelo dobro leto.
Rojeni v urah bivola - Bivol v zmaju sproži ogenj, ki ga bruhne na vse, ki ga prevarajo. Razočarali vas bodo stari prijatelji.
Rojeni v urah tigra - Če ni vse po načrtih, vas čustvena impulzivnost lahko iztiri. Ljubezen
vam prinaša preizkušnje, ob katerih se boste zamislili.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Preden vprežete vse svoje moči, dobro premislite, kam se podajate. Seveda je poti vedno več. Odločitev pa vaša.
Rojeni v urah zmaja - Imate visoko duhovno moč in ste brezpogojno vdani. Hlepeli boste
po novem znanju in vso energijo usmerili v izobraževanje.
Rojeni v urah kače - V kači se skriva šarm, ki dopolnjuje vaše zapeljevanje. Vsi vaši načrti bodo izpeljani preudarno in natančno.
Rojeni v urah konja - Sebičnost konja zmanjšuje čut dolžnosti zmaja, drugače pa sta vseeno skladna. Poslovno se vam obeta večje napredovanje.
Rojeni v urah koze - Se ne zatekate k agresivnosti, ste proti tudi manjšim prepirom. Še naprej boste skromni in pošteni.
Rojeni v urah opice - V sebi skrivate veliko moči, pretkanosti in jeklene volje. Vse to vam
bo v letu bivola prišlo večkrat zelo prav.
Rojeni v urah petelina - Ne poznate dolgočasja, ste neustrašni in domiselni. Tudi tokrat
vam ne bo zmanjkalo idej.
Rojeni v urah psa - Pod vplivom psa delujete manj prizadeto in z več humorja. Kadar pa
se počutite ogroženo, še vedno znate ugrizniti.
Rojeni v urah prašiča - Zmaj pod tem podznakom je čudovit prijatelj in zaveznik, vdan in
dobrosrčen. Pred vami je dobro leto in nobena priložnost ne bo šla mimo vas.

Podznaki kač
Rojeni v urah podgane - Sentimentalni v vseh pogledih, priljudni in zelo delavni. V letu bivola vas čaka polno presenečenj.
Rojeni v urah bivola - Ta kača rada skriva svoje čare v bivolski moči in trmi. Lastnosti
podznaka vas bodo večkrat rešile iz zagat.
Rojeni v urah tigra - Topla osebnost, vendar ste v kombinaciji tigra zelo nezaupljivi in radi
obsojate. Kljub previdnosti vam ne bo uspevalo, da bi se izognili očitkom.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Sklepate dobre posle. Ste blage narave, a zato nič manj strupeni. Znali boste obračati besede, ne da bi se komu zamerili.
Rojeni v urah zmaja - Modri in močni, ekstremni v vseh pogledih. V letu bivola vam nikoli ne bo dolgčas.
Rojeni v urah kače - Nikoli ne izpustite pridobljenega, ste oblastni in zagonetni. Okolici dajete občutek skrivnostnosti, kar je le del vaše igre.
Rojeni v urah konja - Veseli, duhoviti in vedno zaljubljeni v ljubezen in življenje nasploh.
Lepa presenečenja vas čakajo tako na osebnem kot poslovnem področju.
Rojeni v urah koze - Še vedno ostajate uganka drugim v okolici in to se bo težko kdaj
spremenilo.
Rojeni v urah opice - Kača s tem podznakom nikoli ne izgubi igre in v letu bivola boste veliko igrali, obkroženi z občudovalci.
Rojeni v urah petelina - Samo resne ambicije so tiste, v katere se spustite. Zaradi moči in
vztrajnosti se vam poslovno obeta dobro leto.
Rojeni v urah psa - Znate pametno razmišljati, ste plemeniti in skušate vedno biti pozitivni, zato vam dobre družbe ne bo manjkalo.
Rojeni v urah prašiča - Radi živite po svojih željah in tudi drugim pustite dihati. V vsakem
dnevu posebej boste znali uživati.

Ne da bi kaj posebnega naredili, že samo vaša prisotnost je tista, ki prinese polno pozitivnosti, dobre volje in vsega lepega, zato se ljudje radi zadržujejo v vaši družbi. Zmaj
je središče vse energije in ima odločno junaško srce. V letu bivola boste še bolj začutili potrebo po spremembah, novostih in po gibanju. Priložnosti, ki vodijo k uspehu, boste začutili v hipu. Pozornost boste spodbudili v vseh okoli sebe. Pomoč boste imeli z
vseh strani in boste delovno več kot uspešni. Čez celo leto se vam bodo odpirale vedno nove možnosti za dodaten zaslužek in zna se vam zgoditi, da boste aktivni hkrati
na različnih mestih. Denarja kot ponavadi ne boste preveč privarčevali, saj ga boste
imeli le za sredstvo in ne za cilj. Pomembno je, da boste zadovoljni. Veliko starih zadev vam pride v ravnovesje. Marsikaj se vam bo rešilo, ne da bi vložili poseben trud.
Kot vedno čas naredi svoje. V ljubezni si boste zaželeli zanesljive in mirne zveze, saj
ste se naveličali le ljubezenskih avantur brez trdne prihodnosti. Mesec maj vam prinaša sama presenečenja v ljubezni. Možna je tudi poroka in selitev. V tem letu se še vedno izognite ljudem v znamenju bivola, saj se ne boste mogli pretvarjati in igrati iger, ki
jih ne poznate in ne odobravate. Dobro se boste ujeli s privlačnimi opicami, spretnimi
podganami in modrimi kačami. Vedno pa potrebujete ljudi, ki verjamejo v vas, saj vam
to predstavlja neusahljivi izvor energije. Vaš najboljši dan bo sreda, srečne številke so
1, 2, 20, 1, 22, 27, 28.

Kače imate prirojen občutek za okultne vede in mistiko in v tem letu boste veliko delali
na duhovni ravni. V ljubezni ste strastni, vendar bolestno ljubosumni. S svojimi čustvi
lahko dušite partnerja, zato se vam tudi ponavljajo napake v ljubezni. Ste izredno ponosni in tudi ta del svojega značaja najbolj pokažete prav v ljubezenskem življenju. Leto bivola pa vam prinaša lepe spremembe. Srečanje s pravo osebo, kar se je lahko zgodilo
že v prejšnjem letu, se razvije v tisto pravo ljubezen. Znala vas bo voditi in vam nuditi
varnost. Na splošno ste vedno zadržani, neradi govorite o svojih težavah, pa tudi o veselju, ampak vse to premlevate v sebi. Ker vse pritiske in probleme držite globoko v sebi,
imate notranje težave. To se vam odraža na prebavilih in živčnem sistemu. Bistri ste in
lahko bi bili vedno zmagoviti, vendar ste preveč zatrti. Ste nepredvidljivi in znate potrpežljivo čakati na svoj trenutek. Leto podgane vas je oblikovalo in nadvladali ste ostrino svojega značaja. Čaka vas kar nekaj dela, a sreča vas bo spremljala pri vsem, kar
boste počeli. Ste prilagodljivi, zato boste znali preživeti v vsakršni situaciji in jo izrabiti
sebi v prid. Na te svoje lastnosti ne smete pozabiti v obdobjih, ko boste pod pritiskom
oziroma v krizah. Pri sklepanju novih prijateljstev bodite pozorni pri ljudeh, ki so rojeni
v znamenju opic, konjev in prašičev, saj znate biti nasprotno zelo razočarani.
Zelo dobro se boste ujeli z zmaji, mačkami in tigri. Vaš najboljši dan bo petek, srečne
številke imate 3, 4, 8, 9, 11, 13,15.
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Konj

Koza

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

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

Lunina leta konja v zahodnem koledarju:
od
15.02.1942
do
04.02.1943
od
03.02.1954
do
23.01.1955
od
21.01.1966
do
08.02.1967
od
07.02.1978
do
27.01.1979
od
27.01.1990
do
14.02.1991
od
februarja 2003
do
februarja 2004
od
februarja 2014
do
februarja 2015

voda
les
ogenj
zemlja
kovina
voda
les

Lunina leta koze v zahodnem koledarju:
od
05.02.1943
do
od
24.01.1955
do
od
09.02.1967
do
od
28.01.1979
do
od
15.02.1991
do
od
februarja 2004
do
od
februarja 2015
do

24.01.1944
11.02.1956
29.01.1968
15.02.1980
03.02.1992
februarja 2005
februarja 2016

voda
les
ogenj
zemlja
kovina
voda
les

Podznak določa ura rojstva
Konj od 11.00 do 13.00, Koza od 13.00 do 15.00, Opica od 15.00 do 17.00
Petelin od 17.00 do 19.00, Pes od 19.00 do 21.00, Prašič od 21.00 do 23.00
Podgana od 23.00 do 1.00, Bivol od 1.00 do 3.00, Tiger od 3.00 do 5.00
Mačka od 5.00 do 7.00, Zmaj od 7.00 do 9.00, Kača od 9.0 do 11.00

Podznak določa ura rojstva
Koza od 13.00 do 15.00, Opica od 15.00 do 17.00, Petelin od 17.00 do 19.00
Pes od 19.00 do 21.00, Prašič od 21.00 do 23.00, Podgana od 23.00 do 1.00
Bivol od 1.00 do 3.00, Tiger od 3.00 do 5.00, Mačka od 5.00 do 7.00
Zmaj od 7.00 do 9.00, Kača od 9.0 do 11.00, Konj od 11.00 do 13.00

Podznaki konja
Rojeni v urah podgane - Zaradi vpliva podgane ste veliko bolj pozitivni in družabni. V letu
bivola boste finančno prišli na zeleno vejo.
Rojeni v urah bivola - Ker vas bivol pomirja, ste bolj zemeljski in sproščeni. Obnovili boste
stare prijateljske vezi.
Rojeni v urah tigra - Drznost tigra vam odgovarja in vas osrečuje. Postali boste bolj pozitivni in s tem bo tudi manj skrbi.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Ste mirni in zmerni, moti pa vas mačja prefinjenost. V letu bivola se izogibajte ljudem, rojenim v znamenju kač.
Rojeni v urah zmaja - Če se ne brzdate, se vam z zmajem pritisk še bolj poveča. Bodite
previdni pri besedah, da se ne zamerite napačnim ljudem.
Rojeni v urah kače - S kačino modrostjo ste res počasnejši, a zato bolj preudarni. Prevzeli boste vodilno delovno mesto.
Rojeni v urah konja - Ta konj gotovo ve, kaj hoče, ste domiselni pa tudi muhasti. Ljudje v
znamenju mačke vas bodo presenečali.
Rojeni v urah koze - Še bolj se boste zavedali svojih številnih talentov. Pričakujte zavistnost ljudi v vaši bližnji okolici.
Rojeni v urah opice - Z opico povečate svojo hitrost, ki je vedno na prvem mestu. Čez celo
leto boste aktivni na vseh področjih.
Rojeni v urah petelina - Še vedno ste tekmovalni, a zaradi vpliva petelina večji optimisti.
Polni boste idej, ki se bodo tudi uresničile.
Rojeni v urah psa - Nestrpnost je še vedno prisotna, pojavi pa se zvestoba in poštenje.
Vaš svobodni duh bo dobil nov pogled.
Rojeni v urah prašiča - Veliko bolje postanete stanovitnejši, iskrenejši in samozadostni.
Čaka vas brezskrbno in umirjeno leto.

Podznaki koz
Rojeni v urah podgane - Obe znamenji sta čustveni in do sebe popustljivi. Obkroženi boste
z ljudmi, ki vas bodo občudovali.
Rojeni v urah bivola - Kljub izraziti avtoriteti, ki je sicer lastnost bivola, izžarevate očarljivost in vedno veste, kaj hočete. Obeta se vam cel niz uspehov.
Rojeni v urah tigra - Imate spremenljiv in nezanesljiv značaj, radi pa ste tudi vihravi.
Ko boste najbolj potrebovali prijatelje, vas bodo le-ti razočarali.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Ste pametni, skromni in kar malo preveč zadržani. V letu bivola se boste postavili zase in zmagali.
Rojeni v urah zmaja - Pri uresničevanju idej ste vztrajni in odločni. Vedno znova pa potrditev iščete v priznanjih, saj kljub uspehom ne verjamete v svojo moč.
Rojeni v urah kače - Imate prefinjen način razmišljanja. Ste samostojni in svoja čustva zadržite zase. A ravno zaradi te maske ste velikokrat v sebi nesrečni.
Rojeni v urah konja - Konj poskrbi za sredstva, koza pa vse s pridom zapravlja. Obetajo
se vam poslovni podvigi, kar se močno pozna v vaši denarnici.
Rojeni v urah koze - Radi se zanašate na druge in ste neodločni. Čez leto vas čaka več
takih situacij, ko bo vse odvisno samo od vas.
Rojeni v urah opice - Na svet okoli sebe skoraj vedno gledate s svetlejše plati. Zaradi preizkušnje, ki vas čaka, vam bo prav zaradi tega veliko lažje.
Rojeni v urah petelina - Ker ne znate uresničevati svojih ciljev, vedno rabite organizatorja.
Okolica vas sprejeme takšne, kot ste, zato jih to ne moti.
Rojeni v urah psa - Od drugih koz ste karakterno močnejši in bolj razumni. Približali se
vam bodo ljudje, od katerih bi to najmanj pričakovali.
Rojeni v urah prašiča - Prenašate svoja bremena in znate potolažiti druge. Dovolili boste
prijateljem, da tudi oni pomagajo vam.

Ljudje, rojeni v znamenju konja, ste neposredni in radi v središču pozornosti. Ne prenesete, da bi vam kdorkoli nadeval uzdo, ne v ljubezni in ne pri delu. Ljudje, ki vas poznajo,
vedo, da nimate obstanka, in sprejemajo dejstvo, da nihče ni popoln. Samo takrat, ko se
počutite popolnoma svobodno, dajete največ od sebe. Niste materialno sebični in ste pripravljeni žrtvovati svoj čas in čustva za prilagoditev svojega načina življenja drugim. Imeli boste obdobje, ko se boste zelo navdušili nad neko poslovno zadevo, a hitro vas bo minilo zaupanje, ko boste zagledali še boljšo možnost. S tem pride do določene zamere, a se
ne boste dolgo obremenjevali. Odločali se boste hitro in ne bo vam žal za nič. Odprto imate tudi možnost za dodatno izobraževanje, lahko tudi v obliki raznih tečajev. V drugi polovici leta boste bolj zadovoljni kot v prvi, ko vas bodo utesnjevali ljudje v znamenju podgan
in opic. Motila vas bo njihova tekmovalnost in brezbrižnost. V takih trenutkih vam bo zelo
prav prišel vaš smisel za občutek in improvizacijo. Tudi v letu bivola nikomur ne bo uspelo, da vam položi uzdo na trden hrbet. Ne gre samo za to, da si ne pustite ukazovati, a nikoli ne smete dovoliti, da vam vzamejo niti delček nemirnega, pustolovskega duha. Dobro
se boste ujeli z kozami in psi, z zmajem, ki bo dovolil, da svobodno tekate in dirjate brez
kakršnihkoli omejitev, pa vas lahko ujame ljubezen. Kar naenkrat se v domačem okolju ne
boste počutili utesnjene. Vaše telo je močno in odporno, zato se vam kakšne posebne bolezni ni bati. Vaš najboljši dan bo ponedeljek, srečne številke pa so 5, 6, 7, 20, 24, 27, 34.

Vaše počutje in razpoloženje je v glavnem odvisno od okolja, kjer se nahajate. V življenju potrebujete močne in zanesljive ljudi. Ljudje v znamenju tigra in psa dopolnjujejo vašo osebnost. Tudi družbe mačke ste veseli. Strogi bivoli vam ne odgovarjajo preveč in hitro pride do spora. Ker niste zamerljivi in znate vedno znova oproščati, je pred
vami dobro leto. Še naprej boste pomagali in se razdajali prijateljem, sodelavcem in
vsem, ki bodo potrebovali vašo pomoč. Ste zelo sočutni, nikoli vam ni težko pomagati, čeprav se niti sami ne bi počutili najbolje. Ker se zelo neradi zamerite ljudem, ki jih
imate radi, se boste vedno znova prilagajali. Ste spremenljivega razpoloženja in vedno težje delate pod pritiskom, kar vam še najbolj pride do izraza v mesecu marcu, in
takrat boste prevzeli odločitve, ki zelo spremenijo vašo poslovno pot. Na vsake toliko
časa boste imeli občutek, da vam bo vse, česar se boste lotili, potekalo prepočasi. A
vse se vam bo reševalo v pravem času. Obetajo se vam spremembe na čustvenem
področju. Dovolj vam je, da imate vse potrebno, ne potrebujete pa prav veliko. Ste
večni zanesenjak in radi bi vsem pomagali, da bi bili čimbolj srečni in zadovoljni. Seveda pa zaradi tega pozabite nase in ste prehitro zadovoljni. Spoznanje, da potrebujete več, vam bo dalo energije za pravo odločitev in posledica tega je sreča v ljubezni, po kateri že dolgo hrepenite. Vaš najboljši dan bo sobota, srečne številke so 7, 8,
9, 15, 16, 17, 24.
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Opica

Petelin

Kitajsko ime: HOU
Ure, ki jim vlada: od 15.00 do 17.00
Stran neba: zahod-jugozahod
Ustrezno zahodno znamenje: lev
Ustrezno znamenje: zmaj, podgana
Neustrezno znamenje: pes
Barva: zlata
Stalni element: kovina
Letni čas: poletje-avgust

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

Lunina leta opice v zahodnem koledarju:
od
25.01.1944
do
12.02.1945
od
12.02.1956
do
30.01.1957
od
30.01.1968
do
16.02.1969
od
16.02.1980
do
04.02.1981
od
04.02.1992
do
22.01.1993
od
februarja 2005
do
februarja 2006
od
februarja 2016
do
februarja 2017

les
ogenj
zemlja
kovina
voda
les
ogenj

Podznak določa ura rojstva
Opica od 15.00 do 17.00, Petelin od 17.00 do 19.00, Pes od 19.00 do 21.00
Prašič od 21.00 do 23.00, Podgana od 23.00 do 1.00, Bivol od 1.00 do 3.00
Tiger od 3.00 do 5.00, Mačka od 5.00 do 7.00, Zmaj od 7.00 do 9.00
Kača od 9.0 do 11.00, Konj od 11.00 do 13.00, Koza od 13.00 do 15.00
Podznaki opic
Rojeni v urah podgane - Niste tako razsipni, a vseeno znate v vsem uživati. Pričakujte dobre spremembe na vseh področjih.
Rojeni v urah bivola - Manj zviti, a vztrajnejši, dolgočasnejši, a bolj zanesljivi. V letu bivola boste spoznali, kdo so vaši pravi prijatelji.
Rojeni v urah tigra - Zaupate samo vase in odklanjate vsako pomoč. To je vaša pomanjkljivost, ki vam je velikokrat v veliko škodo.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Ste previdni in manj hudomušni. Na čustvenem področju se
vam obeta velik preobrat.
Rojeni v urah zmaja - Pretirano ste vestni, močni in spretni. Večkrat čez leto vam bodo te
lastnosti prišle zelo prav.
Rojeni v urah kače - S kačo ste še bolj inteligentni in bliskoviti. Podrli boste vse stare vzorce, ki so vas omejevali pri odločitvah.
Rojeni v urah konja - Zelo spremenljivi, brez vztrajnosti, postavljate samo svoja pravila in
ne dopuščate drugega mnenja. Spotaknili se boste ob svoja načela.
Rojeni v urah koze - Ste sanjavi, romantični, prijetni in polni trikov. Pred vami je leto, polno dogodivščin.
Rojeni v urah opice - Vsestransko ste nadarjeni in v vaši družbi nikoli ni dogočasno. Pred
vami je lepo leto.
Rojeni v urah petelina - Ste izredno pustolovski in uresničujete zelo visoke cilje. Tudi v letu
bivola ne bo nič drugače.
Rojeni v urah psa - Ste čustveno neodvisni, preprosti in stvarni. V ljubezni se vam bodo
zamajala tla pod nogami.
Rojeni v urah prašiča - Zaradi vpliva prašiča ste bolj igrivi, odkriti, bolj verjamete vase in
ste bolj popustljivi. Čaka vas dobro leto.
Vedno iščete nova doživetja, si privoščite vse najboljše in najlepše ter težav na splošno
ne jemljete preveč resno. Kjer koli se pojavite, s seboj prinesete razigrano veselje in ljudje se radi zadržujejo v vaši družbi. Ste zelo radovedni in težko kaj obdržite zase. Zaradi
te vaše lastnosti pride kdaj pa kdaj do zamere, nihče pa ne more biti dalj časa na vas
jezen. Materialne dobrine vam veliko pomenijo in v letu bivola boste veliko vložili v to
smer ter dosegli sam vrh svoje poslovne smeri. Niste razsipni, radi pa ste kritični do kakovosti, ne glede na kaj se nanaša. Ker imate močan samoohranitveni nagon, se vedno
po najkrajši poti rešujete iz raznoraznih zagat. In ravno zato ni potrebno, da bi razmišljali, da vam kaj ne bi uspelo. Tekmovalnost vam je energija, ki vas poganja v vedno
nove stvari, in niti trenutek v letu vam ne bo dolgčas. Kljub številnim obveznostim, ki
vas čakajo v letu bivola, si boste vzeli čas tudi za osebno srečo, oziroma za ljubezen.
Nekaj časa boste izbirali najboljšo možnost in v strahu, da ostanete praznih rok, se vam
zna zgoditi, da se napačno odločite. Vse to je del življenjske šole in ker si radi nabirate
znanje, boste vse znali vzeti za dobro. Privlačili vas bodo ljudje v znamenju zmaja. Z ljudmi v znamenju tigra in psa pa boste večji del v sporih, zato se jih čim bolj izogibajte. V
jesenskih mesecih boste bolj šibkega zdravja, a vse tegobe se bodo uspešno odpravile.
Da je vse uresničljivo oziroma se vsaj tako zdi, je načelo vsake Opice in najboljši izhod
v vseh okoliščinah. Ste nepopustljivi in težko je tistim, ki tega ne razumejo, saj ste taki
tudi do drugih. Vaš najboljši dan bo nedelja, srečne številke so 4, 7, 10, 11, 20, 23, 37.
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Lunina leta petelina v zahodnem koledarju:
od
13.02.1945
do
01.02.1946
od
31.01.1957
do
17.02.1958
od
17.02.1969
do
05.02.1970
od
05.02.1981
do
24.01.1982
od
23.01.1993
do
09.01.1994
od
februarja 2006
do
februarja 2007
od
februarja 2017
do
februarja 2018

les
ogenj
zemlja
kovina
voda
les
ogenj

Podznak določa ura rojstva
Petelin od 17.00 do 19.00, Pes od 19.00 do 21.00, Prašič od 21.00 do 23.00
Podgana od 23.00 do 1.00, Bivol od 1.00 do 3.00, Tiger od 3.00 do 5.00
Mačka od 5.00 do 7.00, Zmaj od 7.00 do 9.00, Kača od 9.0 do 11.00
Konj od 11.00 do 13.00, Koza od 13.00 do 15.00, Opica od 15.00 do 17.00
Podznaki petelina
Rojeni v urah podgane - Zaradi družabne in prilagodljive podgane je življenje manj naporno. Blesteli boste v dobri družbi občudovalcev.
Rojeni v urah bivola - Z vplivom podznaka bivola postanete še bolj zanesljivi. Imeli boste
dobre finančne naložbe.
Rojeni v urah tigra - Analitično natančen petelin je prepleten s tigrovo nepredvidljivostjo
in zato še večji posebnež kot sicer.
Rojeni v urah mačke (zajca) - V tej kombinaciji postane petelin miren, učinkovit in iznajdljiv.
Obeta se vam veliko novih in zanimivih izzivov.
Rojeni v urah zmaja - Tak petelin niti za milimeter ne odstopi in postane zelo oblasten. Pričakujte spremembo delovnega mesta.
Rojeni v urah kače - Petelin se pod vplivom kače vtika v tuje zadeve in zna obdržati svoje mnenje zase.
Rojeni v urah konja - Kljub vplivu konja zna petelin še vedno ob pravem času odnehati.
Razčistili boste s slabo vestjo in se posvetili osebni sreči.
Rojeni v urah koze - Skromnejši, bolj uglajeni, prijaznejši pa tudi bolj plašni ste petelini, rojeni v urah koze. Čaka vas kar nekaj sprememb.
Rojeni v urah opice - Opica vas naredi bolj osredotočenega, spretnejšega in bolj družabnega. Vse vaše odločitve bodo drzne in uspešne.
Rojeni v urah petelina - Dvojni petelini ste seveda posebneži v prvi vrsti. Zunanji videz vam
bo tudi v letu bivola veliko pomenil.
Rojeni v urah psa - Ste vljudni, vendar prenapeti in preračunljivi. Živopisna kombinacija,
ki vam je sicer pisana na kožo. Presenečeni boste v ljubezni.
Rojeni v urah prašiča - Vpliv prašiča naredi petelina še bolj bleščečega in morda vzvišenega. V svojih načrtih boste zmagovali.
Petelini slovite po točnosti in natančnosti. Znate ugajati in v vseh ljudeh pustite dober vtis.
Le redko pa ste pripravljeni priznati svoje napake. Ker si določenih resnic nikakor nočete
priznati, najbolj trpi vaše osebno življenje. V veri dobrega za druge naredite še vse tisto, kar
ni v vaši moči, in v srcu ostajate osamljeni, prazni in žalostni. Seveda znate to pred okolico dobro skriti in le tisti, ki vas resnično poznajo, to vedo. Splet okoliščin v pomladnih mesecih vas postavi pred dejstvo, da tako ne gre več naprej, saj se lahko v nasprotnem primeru zlomite. Niz sprememb, ki se sprožijo zaradi te odločitve, vam življenje postavi na glavo in končno pridete na cilj svojih želja. Potem pa je samo še pot naprej. Čeprav leto bivola za vas poslovno ni najboljše, vas spretnost in domiselnost v finančnih zadevah večkrat
reši iz zagate. Na pomoč sodelavcev ne boste mogli računati, niti se vam ne priporoča. V
nasprotnem primeru vas čakajo razna razočaranja in to tam, kjer jih sploh ne pričakujete.
Slovite po delavnosti, znate ugajati in narediti dober vtis, a vseeno bodite pozorni, da ne
vlagate pretiranega truda v neizvedljive načrte. Najboljše finančno obdobje imate v mesecu juniju, avgustu in septembru. Ne spreglejte nobene malenkosti, ki so lahko zelo pomembne. Najbolj se boste ujeli s kačo, ki vas zna razveseljevati. Pa tudi ljudje v znamenju psa,
čeprav se na trenutke ob njih počutite ogroženo, vam naredijo lepe trenutke. Podganam in
mačkam se izogibajte. Vsake toliko časa se uzrite v zvezdnato nebo, tam je zvezda, ki sveti samo za vas. Vaš najboljši dan je sreda, srečne številke so 6, 13, 16, 20, 23, 25, 27.

KITAJSKI HOROSKOP / GORENJSKA 2008

Pes

Prašič

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

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

Lunina leta psa v zahodnem koledarju:
od
02.02.1946
do
od
18.02.1958
do
od
06.02.1970
do
od
25.01.1982
do
od
10.02.1994
do
od
februarja 2007
do
od
februarja 2018
do

21.01.1947
07.02.1959
26.01.1971
12.02.1983
30.01.1995
februarja 2008
februarja 2019

ogenj
zemlja
kovina
voda
les
ogenj
zemlja

Lunina leta prašiča v zahodnem koledarju:
od
22.01.1947
do
09.02.1948
od
08.02.1959
do
27.01.1960
od
27.01.1971
do
15.01.1972
od
13.02.1983
do
01.02.1984
od
31.01.1995
do
18.02.1996
od
februarja 2008
do
februarja 2009
od
februarja 2019
do
februarja 2020

ogenj
zemlja
kovina
voda
les
ogenj
zemlja

Podznak določa ura rojstva
Pes od 19.00 do 21.00, Prašič od 21.00 do 23.00, Podgana od 23.00 do 1.00
Bivol od 1.00 do 3.00, Tiger od 3.00 do 5.00, Mačka od 5.00 do 7.00
Zmaj od 7.00 do 9.00, Kača od 9.0 do 11.00, Konj od 11.00 do 13.00
Koza od 13.00 do 15.00, Opica od 15.00 do 17.00, Petelin od 17.00 do 19.00

Podznak določa ura rojstva
Prašič od 21.00 do 23.00, Podgana od 23.00 do 1.00, Bivol od 1.00 do 3.00
Tiger od 3.00 do 5.00, Mačka od 5.00 do 7.00, Zmaj od 7.00 do 9.00
Kača od 9.0 do 11.00, Konj od 11.00 do 13.00, Koza od 13.00 do 15.00
Opica od 15.00 do 17.00, Petelin od 17.00 do 19.00, Pes od 19.00 do 21.00

Podznaki psa
Rojeni v urah podgane - Taki psi ste malo manj radodarni, a še vedno zelo ljubeči in se razdajate po vseh močeh.
Rojeni v urah bivola - Brezmadežni, a strogi, nagli, a neoporečno resnicoljubni. V letu bivola se vam bodo razkrile skrivnosti.
Rojeni v urah tigra - Pod vplivom tigra ste kritični in nestrpni, a vedno aktivni in pogumni. Določena spoznanja vas pripeljejo do želenega cilja.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Mačka vam nudi zavetje, a kljub temu ostajate na preži. Pes,
ki laja, ne grize. Seveda se vse spremeni, če ste ogroženi.
Rojeni v urah zmaja - V kombinaciji z zmajem vas poraz ne stre in zmaga ne omami. Leto
bivola vam prinaša nize sprememb.
Rojeni v urah kače - Veliko bolj postanete previdni v boju za pravico, postanete še bolj zamišljeni in molčeči. Izboljšanje financ!
Rojeni v urah konja - Povsod si najdete zaveznike in ne zamudite nobene priložnosti. In
teh priložnosti bo največ v mesecu maju.
Rojeni v urah koze - Koza v vas prebudi umetnika, tako da postanete še bolj ustvarjalni
kot sicer. Metulji bodo celo leto leteli visoko.
Rojeni v urah opice - Postanete še bolj prilagodljivi, veseli, duhoviti in raznoliki. Tako poslovno kot osebno vas čakajo lepe spremembe.
Rojeni v urah petelina - Vaša analitičnost se z vplivom petelina še poveča. Veliko boste v
družbi in dobili boste nove somišljenike.
Rojeni v urah psa - Odkriti, iskreni, vedno na preži, za primer obrambe. Nikomur ne boste
dovolili, da zavzame vaš teritorij.
Rojeni v urah prašiča - S podznakom prašiča postanete bolj čustveni in karakterno močnejši. Malce razočaranja vas čaka v domačem okolju.

Podznaki prašiča
Rojeni v urah podgane - Postanete družabni, obojestransko koristni in bolj preudarni. Pred
vami je res dobro leto.
Rojeni v urah bivola - Še bolj se izostri vaša natančnost in strogost. Obeta se vam sprememba delovnega mesta, lahko tudi samo okolje.
Rojeni v urah tigra - Še naprej ostanete drzni, čustveni, pa tudi dovzetni za vplive. Nekdo
se bo še posebej trudil okoli vas.
Rojeni v urah mačke (zajca) - Z vplivom mačke postanete bolj brezbrižni in bistroumni. Ne
boste se mogli izogniti napadom, kadar boste izigrani.
Rojeni v urah zmaja - Ker z zmajem dobite lahkovernost, postanete bolj pazljivi. Dodatna
pazljivost se vam v tem letu zelo priporoča.
Rojeni v urah kače - Na splošno postanete močnejši, bolj skrivnostni in doslednejši do
okolice. Presenečenje vas čaka v ljubezni.
Rojeni v urah konja - Konj vam da samozavest in sebičnost do osebne koristi. Finančno
boste končno prišli na zeleno vejo.
Rojeni v urah koze - Z vplivom podznaka koze postanete še bolj radodarni, vedri in delavni. Poslovno boste zelo uspešni, kar se vam pozna tudi pri denarju.
Rojeni v urah opice - Opica vas nauči določenih zvijač, tako da vam življenje postane bolj
lahkotno in umirjeno. Poletje vam prinaša spremembe.
Rojeni v urah petelina - Čeprav z najboljšimi nameni, ostanete še vedno zanesenjak. Pristanek na tla vas ne bo zamoril, ampak še bolj dvignil.
Rojeni v urah psa - Od razočaranja postanete bolj maščevalni, razum in logiko pa ohranite. To lastnost boste obrnili sebi v prid.
Rojeni v urah prašiča - Ste dober, skrben, zanesljiv prijatelj in okolica vas ceni. Na čustvenem področju boste večkrat brez besed.

Preveč razmišljate o tem, kako bi pomagali drugim, s tem pa vse prevečkrat pozabite
na sebe. Delali ste vse tako, kot je treba. Bili ste pravični, zaupljivi, stali ob strani vsakomur, ki vas je potreboval, a še vedno ste ostali nekje na stranskem tiru. Razmišljate
in marsikaj vam ni jasno. Brez panike. Ko boste najmanj pričakovali, se vse stvari postavijo na svoje mesto in prišli boste do svojih pet minut. Leto bivola vam prinaša pametna spoznanja, nova vprašanja, pa tudi zanimive in dobre odgovore. Čeprav vas imajo vsi za bojevnika, imate v resnici radi mir in ste skriti pred zunanjim svetom. Sovražite prepire, zato se boste spretno izognili vsem sporom, morda malce težje v domačem okolju, saj se ne boste več prilagajali in vsem to ne bo všeč. Vaši nenadni in hitri,
oziroma kratki izbruhi so skoraj vedno tudi opravičeni.
Ko se enkrat odločite in zavzamete za stvar, v katero verjamete, jo zanesljivo speljete
do konca. Za veselim videzom znate odlično skriti skrbi, ki vas tarejo, a pametnih petelinov in zvitih mačk ne boste mogli prelisičiti. Če boste le dovolili, vam bodo priskočili na pomoč. Za tigre in prašiče ne trošite svoje energije. Včasih se celo bolj zavzemate za tuje interese kot za lastne. Kar je najbolj pomembno, je to, da znate biti prijatelj. Poleti si boste vzeli veliko časa zase in nihče vas ne bo zmotil v vašem miru, ki
ste si ga zares zaslužili. Jesen bo delovno naporna, a zelo uspešna. S tem, ko se vam
izpolni srčna želja, ne boste nič drugega več potrebovali. Metulji bodo leteli visoko in
vi z njimi. Vaš dober dan bo četrtek, številke so 2, 6, 7, 13, 16, 17, 18.

Ljudje, rojeni v tem znamenju, si želite predvsem miru in harmonije. Da vse to imate,
znate veliko potrpeti. Vendar to še zdaleč ne pomeni, da si ne znate izboriti drugega
prostora pod soncem. To znate urediti spretno in modro. Sreča je rada vaša spremljevalka. Vi pa jo znate negovati in nikoli vam ni samoumevna. Ker ste zelo naravni, ne
uporabljate nizkih udarcev, niste popadljivi in ne zamerljivi, je leto bivola za vas popolno leto. Med ljudmi boste postali še bolj priljubljeni in vedno bolj boste nepogrešljivi.
Že sam začetek leta boste štartali z vso vnemo in bili aktivni tako poslovno kot čustveno. V svoje življenje boste spustili sončne žarke in vedno bolj boste zadovoljni sami s
seboj in drugi z vami. Počutili se boste lahke in bolj svobodne. Čeprav bodo vaše zmogljivosti dosežene, ne bo nikoli ostalo samo pri obljubah. Brezizhodnih položajev ne priznavate, to bo vedela vsa okolica. Zanašali se boste v glavnem samo nase, čeprav to
ne pomeni, da drugim ne zaupate. S tigri boste imeli dobre poslovne odnose in nizali
zmago za zmago. Prijateljstvo ali ljubezen boste našli pri kozah, psov in konjev pa se
v letu bivola na daleč izogibajte, da ne pride do trajnih sporov. Leto bivola vam prinaša veliko odločilnih sprememb za nadaljnje življenje. Vsaka odločitev bo v tistem trenutku najbolj prava. Poslovno imate najboljše priložnosti v mesecu aprilu in maju. V poznem poletju pa pričakujte izboljšanje financ, ki bodo rezultat teh dobro izkoriščenih priložnosti. Vaš najboljši dan bo torek, številke so 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21.
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