BARAN (21.3 - 20.4).
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

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.

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

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.

Znamenia, ktoré Baranovi najviac vyhovujú
-

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

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.

BÝK (21.4-21.5)
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 naivnýČo 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

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

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.

Znamenia, ktoré Býkovi najviac vyhovujú
-

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

Znamenia, ktoré Býkovi nevyhovujú
-

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

BLÍŽENEC (22.5-21.6.).
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.

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

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.

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.

RAK (22.6-23.7).
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

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. 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

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.

Znamenia, ktoré najviac vyhovujú Rakovi
-

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

Znamenia, ktoré nevyhovujú Rakovi
-

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

LEV (24.7-23.8.)
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.

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.

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.

Ako pochopiť a získať si Leva
-

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

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.

Znamenia, ktoré nevyhovujú Levovi
-

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

PANNA (24.8-23.9)
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.

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 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

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.

Znamenia, ktoré najviac vyhovujú Panne
-

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

Znamenia, ktoré Panne nevyhovujú
-

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

VÁHY (24.9-23.10)
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 rozhodnáČo 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.

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.

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.

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.

Znamenia, ktoré Váham nevyhovujú
-

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

ŠKORPIÓN (24.10-22.11.)
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.

Čo očakáva Škorpión od života
Škorpión je dosť náročný a od života očakáva veľmi veľa. Často si stavia vysoké a náročné ciele.

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.

Ako pochopiť a získať si Škorpióna
-

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

Znamenia, ktoré Škorpiónovi vyhovujú najviac
-

Váhy – vedia ho pochopiť a byť v manželstve verné.

Znamenia , ktoré Škorpiónovi nevyhovujú
-

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

STRELEC (23.11. – 21.12.)
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. Čo očakáva Strelec od života
Pre Strelca je najdôležitejšie zbieranie zážitkov. Uspokojuje ho ovplyvňovanie a manipulovanie
s ľuďmi a najmä ženami

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.

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.

Znamenia, ktoré Strelcovi najviac vyhovujú
-

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

Znamenia ktoré Strelcovi nevyhovujú
-

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

KOZOROŽEC (23.12.-20.1.)
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.

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.

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“. Ako pochopiť a získať si Kozorožca

-

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

Znamenia, ktoré Kozorožcovi najviac vyhovujú
-

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

Znamenia, ktoré Kozorožcovi nevyhovujú
-

Kozorožcovi nevyhovujú všetky letné znamenia(Blíženec, Rak, Lev a Panna),

VODNÁR (21.01 – 19.2.)
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

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 sloboduJeho 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.

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.

Znamenia, ktoré Vodnárovi najviac vyhovujú
-

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

Znamenia, ktoré Vodnárovi nevyhovujú
-

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

RYBY (20.2.-23.3.)
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.

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. 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. 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.

Znamenia, ktoré Rybám najviac vyhovujú
-

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

Znamenia, ktoré Rybám nevyhovujú
-

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

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.

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. 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.

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

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.

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

Muž v tomto znamení je plný energie, veľmi rýchly, úprimný, čestný a spoľahlivý.

HAD (1941,53,65,77,89,2001)
Muž v tomto znamení má vzťah k filozofovaniu, má obchodného ducha a má schopnosť riešiť rôzne
spory.

KÔŇ (1942,54,66,78,90,2002)
Kôň je elegantný, zábavný, komunikatívny a športovo založený muž. Všetko, čo robí, musí mať hlavu
a pätu.

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.

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.

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.

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.

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.

