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Podgana
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

Letapodganeso:1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

V letu koze se vam poslovno in finančno stanje znova uravnovesi. Izkoristili boste vse do 
sedaj zamujene priložnosti. Kako se skladate z drugim znamenjem, je zelo pomembno. Od-
nos s podgano je čustven, en na drugega dobro vplivata in se znata prilagoditi. Poslovno ni 
večjih konfliktov, simpatičen odnos. Z bivolom vas čaka varen dom in urejena družina. Fi-
nančno zna bivol zelo dobro poskrbeti za razne podganje muhe. Odnos s tigrom se ne pripo-
roča, morda le poslovno, saj oba druži želja po čim več denarja. Čustveno pa je čisti polom. 
V poslovnem svetu z mačko vaju družijo skupni cilji in interesi ter želja po zmagi. V ljubezni 
ima taka zveza le malo možnosti za prihodnost. Z zmajem sta oba usmerjena sama vase in 
to v ljubezni predstavlja dvorezen meč. A če le hočeta, je ta zveza – poslovna ali čustvena 
– lahko zelo kvalitetna. V odnosu s kačo bo vse v redu, če oba stojita na trdnih tleh in se 
prilagajata. Svetuje se bolj poslovni kot čustveni odnos. S konjem imate tako v ljubezni kot 
pri delu močna nerazumevanja in trenja. Ne znata se ceniti in se stalno spravljata ob živce. 
Druži vaju preveč razlik. Zaradi slabega razumevanja in nesimpatičnih čustev je skoraj ne-
mogoče računati na dober odnos s kozo. Z opico vaju druži želja po uspehu, kar pripomore 
k zelo dobremu poslovnemu sodelovanju. Tudi v ljubezni znata poiskati skupna zadovoljstva. 
S petelinom se izogibajta že na daleč. Vežejo naj vaju samo nujne poslovne zadeve. Ni 
skladnosti in ni skupnih pogledov. Podgana zna vedno ceniti pasjo zvestobo in to brez težav 
pokazati na vsakem koraku ob različnih priložnostih. Je pa poslovni odnos s psom boljši od 
čustvenega. S prašičem imata skupne cilje, a v ljubezni se znata imeti veliko bolje kot po-
slovno. Najboljši dan v letu bo četrtek, srečne številke so 1, 5, 11, 15, 18, 22, 35.

Bivol
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: vijoličasta
Stalni element: voda
Letni čas: zima – januar

Letabivolaso:1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Koza vam prinaša počasen, a trden napredek in zaupanje, v domačem okolju pa umirjenost.
Kako se skladate z drugim znamenjem, je zelo pomembno. Medsebojno razumevanje in 
sožitje je zagotovljeno v odnosu s podgano. Skoraj do popolnosti sta usklajen par. Čustveno 
se z bivolom nočeta prilagajati, saj s tem preveč izgubita na osebnem karakterju. S tigrom 
se svetuje le nujno poslovno sodelovanje. Ta odnos je poln nezaupanja. Bivol se v odnosu 
z mačko pokaže kot zelo natančen in kritičen. Mačka to zna prenesti, vendar le na delovnem 
področju, v ljubezni pa tega ne dovoli. Z zmajem vaju povezuje skladnost. Skupni cilji 
ustvarjajo dober odnos, v ljubezni pa se ne more pričakovati trajne sreče, le avanture. Dober 
odnos imate s kačo. Znata vzpostaviti koristne in skupne stike, tako da sta srečna oba. Is-
krenost in spletkarstvo, a očitno si znata ustvariti popolnost. Za obstojno in srečno zvezo 
imata s konjem premalo skupnih lastnosti. Bivol si želi miru, konj pa ljubi življenje na veliki 
nogi in pustolovščine. Poslovno se ujameta le na trenutke. Oba s kozo se dobro zavedata, 
kaj hočeta. Poslovno imata lahko super odnos, čustveno pa se obetajo razna trenja. Z opico 
lahko poslovno zdržita skupaj in se pretvarjata kar nekaj časa. Kot življenjska partnerja pa 
si ne moreta ustvariti kvalitetne zveze. Veliko skupnih lastnosti vaju druži s petelinom. Sta 
organizirana in delovna. Kaj zato, če ni vsak dan ljubezenskega ognjemeta. Na čustvenem 
področju si s psom znata uspešno lagati in prikrivati resnice. Poslovno pa sta si takoj ob 
prvem nesoglasju v laseh brez milosti. S prašičem znata drug v drugem dobre lastnosti še 
izboljšati in tako lahko kot poslovni ali življenjski par postaneta še močnejša. Vaš dober dan 
bo torek, srečne številke so 10, 13, 14, 15, 20, 25, 37.

Tiger
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

Letatigraso: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Na splošno vas v letu koze čaka dobro leto. Vsake toliko časa malo napetosti, premalo 
sprostitve, a brez večjih posledic. Kako se skladate z drugimi znamenji, je zelo pomembno.
Za dobro, stalno in srečno zvezo imata z podgano premalo skupnih interesov in lastnosti. 
Tudi poslovno. Pri tigru se priporoča previdnost tako poslovno kot čustveno. Taka zveza zna 
biti zelo boleča. Tiger in tiger si v primeru, da imata skupen cilj, stojita ob strani vnedogled. 
Če tega ni, je v trenutku konec kakršnekoli zveze. Z mačko je veza brez pravih čustev in le 
s kratkotrajno zaljubljenostjo, morda je mogoča malo boljša poslovna povezanost. Z zmajem 
si v delovnem okolju znata ustvariti spoštovanje, a le redko tudi prijateljstvo. Čustveno le v 
izjemnih primerih pride do ljubezni, pa še to le za določen čas. Ker se s kačo karakterno ne 
razumeta najboljše, je v odnosu kar nekaj sovražnosti, trenj in drugih sumničenj. S konjem 
si znata zaupati, se dobro razumeta in sta odličen življenjski par. Poslovno si ne znata 
ustvariti večjih uspehov, bolj za vsak dan sproti. V ljubezni s kozo ni skupne prihodnosti. 
Sama sebi sta si dovolj, drug brez drugega. Poslovno dosegata visoke cilje. V odnosu z 
opico sta neuskladljiva in tekmovalna, morda celo podobna, in prav to vaju vodi v propad. 
S petelinom zelo težko komunicirata, saj eden drugega sploh ne tolerirata in ne prenašata. 
Prisotna je obojestranska razdraženost. Bolj prijateljstvo kot ljubezen vas druži s psom. Oba 
sta preveč zaupljiva in ponavljata stare napake, v katerih se znata do solz nasmejati. V 
partnerskem odnosu s prašičem se počutite varno, oba sta hitro zadovoljna s tem, kar 
imata, in se ne ozirata na mnenje drugih. Tudi poslovno dobro in umirjeno sodelujeta. Vaš 
najboljši dan bo nedelja, srečne številke so 4, 6, 13, 18, 19, 25, 30.

Mačka(zajec)
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

Letamačke(zajca)so:1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

V letu koze boste dajali prednost podrobnostim in čaka vas leto odličnih in čudovitih dosež-
kov. Kako se skladate z drugimi znamenji, je zelo pomembno. S podgano imata obojestran-
sko spoštovanje in sem in tja kakšna skupna interesna področja. Sta bolj prijatelja kot pa 
srečna zaljubljenca. Poslovno sodelovanje z bivolom je možno le do določene stopnje, na 
čustvenem področju pa se ustvarja simpatija. V odnosu s tigrom je veliko nerazumevanja. 
Mačka želi svoj mir, tiger pa zna hitro zrušiti vse to ravnovesje. Dvema mačkama se obeta 
umirjena zveza, a brez posebnih globokih čustev. Počneta le tisto, kar je najnujnejše in naj-
bolj praktično. Z zmajem se hočeta preveč spreminjati. Bolje je, da se izogibata eden druge-
mu. Če najdeta najboljše lastnosti eden pri drugemu s kačo, je ta zveza lahko čudovita. Ker 
imata skupno željo po splošni blaginji, poslovno zelo dobro sodelujeta. S konjem sta oba 
praktična, a tako zaposlena sama s seboj, da se za drugega ne znata potruditi, zato sta v 
skupni zvezi oba nesrečna. Poslovno se znata uskladiti. Mačka in koza imata veliko skupne-
ga. Hitro najdeta skupno frekvenco in jo tudi obdržita. Z opico imata toleranten poslovni 
odnos, zaradi določenih razlik in tekmovalnosti pa se le redko čustveno ujameta. S peteli-
nom ste zelo neskladni in se priporoča previdnost. Oba druži boj za oblast, sta v večnem 
nesporazumu kljub trudu. Mačke znate biti hladne in nerazpoložene. A psi še vedno ostaja-
jo nežni in ljubeči, čeprav v svojo škodo. Drug od drugega pričakujeta le toliko, kolikor si 
lahko dasta. Da je odnos s prašičem skladen, je potrebno kar nekaj žrtvovati. V čustvenem 
odnosu je več prilagajanja kakor pa v poslovnem, kjer so bolj vidne napake. Najboljši dan 
bo ponedeljek, srečne številke so 9, 10, 17, 23, 27, 29, 34.
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Zmaj
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

Letazmajaso: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

V letu koze vas čakajo zmerni uspehi in mirno družinsko življenje. Če se pojavijo zdravstvene 
težave, ne bo nič hujšega. Kako se skladate z drugimi znamenji, je zelo pomembno. Pri razne-
mu sodelovanju s podgano se obetajo veliki uspehi in v ljubezni je vidna trdna sreča. Poslov-
no z bivolom dobro sodelujeta za uresničitev skupnih ciljev. Obema materialna plat veliko 
pomeni. Ljubezen pa je dokaj mlačna. Partnersko življenje v zvezi s tigrom ni nikoli dolgoča-
sno in običajno. Oba druži želja po vsem novem in sta stalno v duhu napredka. Povsod se 
dopolnjujeta. Maček potrebuje zmajevo moč in zaradi občudovanja njegovega poguma mu 
sledi na vsakem koraku. Vajin skupen dom je vedno topel. Če se z drugim zmajem na začet-
ku zveze dogovorita in sporazumeta o skupnih ciljih, je ta veza lahko obetavna. V poslovnosti 
imata večje možnosti. Kljub manjšim nasprotovanjem in trenjem se s kačo načrti uresničujejo 
in sta poslovno zelo močna. Zmaj je vedno aktiven in rad ukazuje, kača pa ob razvajanju 
postane sproščena. Zveza s konjem je veliko bolj obetavna poslovno kot čustveno. V ljubezni 
le težko najdeta skupne interese, poslovno pa se sproti prilagajata. V odnosu s kozo se lahko 
pričakuje umirjeno družinsko življenje, a brez posebnih čustev. Kot poslovna partnerja dose-
gata le zmerne uspehe. Čari opice prevzamejo zmaja, opico pa zmajev pogum in moč. Skupaj 
znata premagati vse ovire in se povsod dopolnjujeta. Poslovno vaju s petelinom čaka veliko 
vedno novih dogodivščin in brezpogojna zvestoba. Čustveno pa ni pretirane ljubezni. S psom 
sta si po karakterju zelo različna, tako da se nesporazumom ne da izogniti. Prašič zna spod-
bujati in podpirati vaše podvige. Ne borita se za oblast in znata zelo dobro sodelovati. Vaš 
najboljši dan bo torek, srečne številke so 6, 10, 15, 16, 22, 30, 35.

Kača
Kitajsko ime: SHE
Ure, ki jim vlada: od 9.00 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

Letakačeso: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

V letu koze boste izbrali srednjo pot, ne več ne manj. Miren in lenoben tempo. Večje pre-
senečenje vas čaka s strani prijateljev. Kako se skladate z drugim znamenjem, je zelo 
pomembno. Oba s podgano se rada vzpenjata in si želita veliko imetja. Znata se dogovar-
jati in si ustvarjati blagostanje na obeh področjih. Bistvena lastnost v odnosu z bivolom je 
izbirčnost in previdnost. Oba sta vzvišena in realna. Kača je vztrajna, bivol pa discipliniran. 
Zveza s tigrom je naporna za oba. Drug drugemu ne znata odpuščati slabosti in se med 
seboj resnično ne moreta dobro razumeti. Mačka je vedno tista, ki se podredi kači. Oba 
sta rada drugačna. V ljubezni se obeta večja sreča kot poslovno. Obojestranska simpatija 
z zmajem je tista, ki vaju druži v ljubezni. Kot sodelavca pa se morata naučiti strpnosti. Če 
imata skupne cilje, znata s kačo vzpostaviti močne poslovne vezi. Čustveno si odgovarjata, 
znata odpuščati. Odnos s konjem je hladen, saj imata resnično malo skupnega. Poslovno 
so večni konflikti. V ljubezni s kozo naj se ne pričakuje preveč čustev, kot prijatelja pa sta 
lahko odličen par. Poslovno se obeta sodelovanje v normalah. Z opico se ne ujemata naj-
bolje. Vajine želje in potrebe so različne. Opica je napadalna, kača pa ne zna odpuščati. V 
paru s petelinom bo preračunljivost vedno v ospredju, poslovno pa si boljšega niti ne mo-
rete želeti. S psom se znata občudovati in spodbujati. A bog ne daj, da se zamerite psu, 
saj pes takrat pokaže ves svoj bes, jezo in ogorčenje. Vse je odvisno od vaše modrosti. 
Poslovno se s prašičem ne ujemata najbolje, razen ko pozabita na razlike. V ljubezni se 
težko pretvarjata, ne znata igrati. Najboljši dan bo nedelja, srečne številke so 2, 4, 12, 13, 
22, 25, 29. 

Konj
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

Letakonjaso: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Koza vam prinaša zelo veliko potovanj, lahko tudi selitev. Na vidiku ni nobenih posebnih 
težav. Kako se skladate z drugim znamenjem, je zelo pomembno. V zakonu in pri delu s 
podgano so velika osebna trenja, pretirana tekmovalnost, ki meji že na sovražnost. Konj ne 
zmore zvestobe, podgani pa to največ pomeni. Čustvene vezi z bivolom so zgolj kratkotrajne, 
poslovne pa polne zamer in raznih konfliktov. Občudovanja vredna skladnost vas čaka s ti-
grom. Lahko imata odlični ljubezenski odnos in kupne poslovne cilje. Odnos z mačko je 
mnogo boljši posloven kot čustven, saj se to, da imata malo skupnega, v ljubezni težje pri-
krije. Nenehen, a stalno prikrit boj za obstanek imate z zmajem. Vse je odvisno od trenutne-
ga razumevanja. Kot sodelavca sta se s kačo prisiljena prilagajati in biti en do drugega 
vljudna. Za ljubezenski odnos pa je taka zveza nemogoča. Dva konja imata veliko skupnega 
in uspešno sodelujeta. Vedno pazita, da ne prizadeneta in razočarata eden drugega. S kozo 
se znata zabavati in v vajini družbi je vedno veselo in prijetno. Ob kozi se počutite zelo 
sproščeno, saj zna spregledati vse vaše slabosti. Oba z opico sta bistra in prilagodljiva. 
Znata uspešno preskakovati ovire. Občudujete neizmerno zalogo energije opice. Petelin je 
neposreden, ambiciozen in vedno hlepeč po novem znanju. Kljub razlikam sta si lahko 
enakovredna partnerja. Na obeh področjih znata s psom dobro sodelovati in taka zveza je 
vedno stalna. Eden ob drugem se dobro počutita, znata izkazovati svoja čustva, sta živahna, 
iskrena in delovna. Poslovna zveza s prašičem je lahko dolgotrajna, uspešna, polna razume-
vanja in prilagajanja. V ljubezni pa je taka zveza skoraj nemogoča, razen seveda izjemoma. 
Vaš najboljši dan bo sobota, srečne številke so 1, 3, 7, 9, 25, 26, 37.

Koza
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

Letakozeso: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Leto koze je vaše leto in čeprav se bodo kdaj pokazale težave, boste uspešno preskočili vse 
ovire. Kako se skladate z drugim znamenjem, je zelo pomembno. S podgano ni skupne pri-
hodnosti ali sodelovanja. Sami sebi sta si dovolj in ne pogrešata bližine druga druge. Oboje-
stranska razdraženost z bivolom se pokaže že takoj, ko pride do najmanjšega odnosa. Ker 
nista tolerantna, težko komunicirata in se ne prenašata. S tigrom si znata pomagati in stati 
ob strani le takrat, ko imata skupen poslovni cilj. V čustveni vezi se ne prenašata najbolje. V 
ljubezni so z mačko dobre le avanture in je skoraj nemogoče, da se take veze obdržijo. Po-
slovno imata lahko dokaj umirjen odnos. Na skupnih področjih z zmajem pride do dobrega 
sodelovanja in tolerance. Na splošno se ne ujameta najbolje, saj sta si preveč različna. V 
odnosu s kačo sicer ni večjih trenj, vendar se lahko pričakujejo le zmerni čustveni odnosi in 
občasno kratko sodelovanje. V paru s konjem se obeta velika sreča in uspeh na osebnem 
in delovnem področju. Druži vaju podobna frekvenca energije. Skupno delo s kozo je zelo 
uspešno in ni občutiti niti malo tekmovalnosti. Oba sta polna načrtov za prihodnost. Le redko 
se lahko razvije globoko čustvo z opico, saj sta oba preveč zavarovana sama vase. V tej 
zvezi ste še veliko bolj previdni kot sicer. Če s petelinom oba verjameta v iste cilje in vaju 
družijo skupne želje, je ta čustvena zveza lahko zelo lepa. Poslovno kakšnih uspehov ni vi-
deti. S psom sta si preveč različna, da bi se čustvena zveza lahko obdržala na daljši rok. 
Bolje se razumeta poslovno, kjer razlike niso tako opazne. Dobro poslovno sodelovanje ter 
razni uspehi vas čakajo s prašičem. V ljubezni se obeta skladen par. Vaš najboljši dan bo 
četrtek, srečne številke so 9, 10, 16, 17, 20, 21, 27.



132

GORENJSKA 2014 / KITAJSKI HOROSKOP

Opica
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

Letaopicso: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Imeli boste dobre in lahke zaslužke, a tudi nepredvidene izdatke. Čaka vas več potovanj, kot 
ste navajeni. Kako se skladate z drugim znamenjem, je zelo pomembno. Podgana je spretna 
in očarljiva, kar opici zelo ugaja. V ljubezni se dopolnjujeta. Ste zelo družabni in imate talent 
naravnega igralca. Bivol je zadržan in vase zaprt. Kljub temu imata veliko skupnih dobrih 
lastnosti. V ljubezni sta s tigrom le z veliko težavo skladna. Pri poslu pa se ravno te razlike 
znajo usmeriti v aktivnost, ki pelje k velikim uspehom. Opica ob mački postane bolj pozitiv-
na in umirjena, poslovno sodelovanje pa je polno spletk in drugih prevar. Z zmajem se 
znata vzajemno spodbujati in se trajno navežeta eden na drugega. Tudi poslovno drug na 
drugega dobro vplivata. Želite si velikih podvigov, kljub temu da veste, da jih vedno ne 
zmorete. Kačo to velikokrat zmoti in v tem primeru je čustvena zveza boljša od poslovne. S 
konjem imata veliko skupnih lastnosti, kar se še bolj odraža v poslu, saj sta oba spretna. 
Čustva pa so le kratkotrajna. Samo v primeru, da pozabite na svoja načela in vas koza 
očara, je ljubezenska zveza lahko trdna. Poslovno se obetajo manjši uspehi. Oseben in po-
slovni odnos z drugo opico je lahko poln razumevanja, a le v primeru, dokler so skupni in-
teresi in imata v ljubezni iste želje. V primeru, da imata s petelinom veliko denarja, sta v 
ljubezni lahko čudovita partnerja. Enako velja za poslovni odnos. Ob psu se zelo umirite in 
postajate vedno bolj zvesti, pes postane še boljši gospodar. V obeh primerih je možno dobro 
sodelovanje. Ne morete se premagati, da ne bi izkoriščali šibkejših točk prašiča, zato je 
čus tvena veza neplodna. Kot sodelavca imata lahko normalne odnose. Vaš najboljši dan bo 
petek, srečne številke so 1, 3, 7, 19, 20, 21, 26, 30.

Petelin
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

Letapetelinaso: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Pred vami je na splošno dobro leto, čakajo vas razna napredovanja tako na osebnem kot 
poslovnem področju. Kako se skladate z drugim znamenjem, je zelo pomembno. V zvezi s 
podgano postanete preveč ukazovalni in ocenjujoči, podgana pa ne prenese kritik, zato 
postane ostra in do skrajnosti užaljena. V obeh primerih je težko sodelovanje. Z bivolom 
kljub podobnim lastnostim ni tiste prave ljubezni, možno je le bolj prijateljstvo. V skupnem 
poslovnem svetu se ne ujameta najbolje. Oba s tigrom sta zelo aktivna in napredna. V lju-
bezni in pri delu se znata dobro ujeti in sodelovati. Zelo malo imata skupnega z mačko, 
čeprav imata oba rada blišč in svobodo gibanja. Mačka je premalo delavna in zadržana, vi 
pa razvajeni. Poslovno skladen par ste z zmajem. V ljubezni je možna trajna zveza in nikoli 
vama ne bo dolgčas. S kačo se dopolnjujeta tako pri delu kot v ljubezenski zvezi. Imata 
obojestransko zaupanje. Ob konju postanete zelo izzivalni, konj pa nima namena spreminja-
ti svojih navad. Vse je odvisno od vas. Kozi ob vam trma izginja čez noč. Pri delu dosegata 
velike uspehe, v ljubezni vaju družijo podobne želje. Z opico se obetajte samo formalne vezi, 
saj ni skupnih interesov, kljub vsemu vloženemu trudu. V odnosu z drugim petelinom je 
čutiti boj za oblast. Poslovne vezi so šibke. Na čustvenem področju pa ni za pričakovati niti 
malo miru in skladnosti. S psom sta oba karakterno izvrstna človeka in vaju okolica hitro 
vzljubi. V ljubezni sta kot eno in tako tudi delujeta. Poslovno hitro najdeta skupne cilje, ki jih 
znata uresničevati. V primeru, da se oba s prašičem naučita prilagajati, kar pa vedno ni 
mogoče, se lahko normalno sporazumevata. V taki zvezi je veliko trenj in brezvoljnosti. Vaš 
najboljši dan bo četrtek, srečne številke so 12, 13, 16, 22, 24, 25, 32.

Pes
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

Letapsaso: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Leto koze vas pripravlja na strpnost in vam priporoča ustaljenost, saj boste le tako lahko 
dosegli vse tisto, kar si želite. Kako se skladate z drugim znamenjem, je zelo pomembno. 
Brez posebnega truda s podgano en drugega spoštujeta in se občudujeta. Dobro lahko so-
delujeta, saj stremita k istim ciljem. Skupni lastnosti z bivolom sta zvestoba in poštenost. 
Pri delu sta dober tim. S tigrom imata veliko skupnega. Je pa res, da se poslovno znata 
veliko bolje ujeti kot v ljubezni. Ljubezenska zveza z mačko je odlična in dolgotrajna. Mačka 
ima veliko domišljije in zna zapeljevati, vi pa ste bolj direktni in zvesti svojim načelom. 
Znata se zabavati in eden drugega razvedriti. Kadar uspeta z zmajem drug drugega podre-
diti, se privlačita. V trenutku, ko ugotovita, da je to nemogoče, je vsega lepega takoj konec. 
To velja tako ta čustvenem kot delovnem področju. Kača je rada obkrožena z razkošjem in 
ima veliko muh, vam pa to velikokrat ne odgovarja. V ljubezni nista skladna in ne poslovno. 
S konjem en na drugem hitro spoznata napake, a tudi prednosti oziroma vrline. Znata 
ustvariti trajno harmonijo. V odnosu s kozo je veliko trenj in nerazumevanja. Njeno pretira-
vanje in samopomilovanje vas spravlja ob živce. Pozitivna veza vas čaka z opico. Znata 
pozabljati napake in drug drugemu spregledati šibke točke. Opica občuduje psa, pes pa 
opico ceni. Ljubezen v paru s petelinom je trdna, nikoli dolgočasna, saj eden drugega preveč 
občudujeta. Tudi poslovno je možno dobro ujemanje. V paru z drugim psom morata eden 
drugemu dopustiti razvade in bo vse v redu. Kot sodelavca sta dober par. Čeprav imata s 
prašičem veliko različnih lastnosti, si vseeno lahko ustvarita prihodnost v ljubezni. Poslovno 
se vsekakor ne skladata. Najboljši dan bo sreda, srečne številke so 2, 4, 6, 7, 20, 21, 33.

Prašič
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

Letaprašičaso: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Pred vami je čas za pridobivanje znanja in poklicno urjenje ter čas načrtov za prihodnost in 
iskanje novih možnosti. Kako se skladate z drugim znamenjem, je zelo pomembno. S pod-
gano si znata biti boljša prijatelja kot pa ljubimca, saj sta si preveč različna. Ljubezenska 
zveza z bivolom bo sicer brez večjih sporov, vendar tak odnos ne more imeti trajnih vezi, 
tudi poslovno ne. Oba s tigrom se zelo trudita, da bi drug drugemu ustregla. Sta ljubeča in 
dinamična na obeh področjih. Ravno ti dve lastnosti sta dovolj, da premagata vse ovire. Ob 
mački počasi postanete popolnoma predani in tudi pogumni, kar drugače ni vaša lastnost. 
Mačka zna stopiti v ozadje in prašiča s tem še bolj prevzame. Možno je dobro sodelovanje. 
Kot je zveza z zmajem lahko nadpovprečno dobra, je lahko tudi zelo uničujoča. Vse je odvi-
sno od določenega trenutka, razpoloženja, trenutnih načel in seveda interesa. Kot sodelavca 
se s kačo skušata prilagajati, prijatelja pa ne moreta biti. Ne znata se prilagajati in ne odpu-
ščati. Oba s konjem sta izredno družabna in hrepenita po zabavi in drugem razvedrilu. Po-
magata si po najboljših močeh. Čustvena zveza s kozo je zelo topla in ljubezen nikoli ne 
usahne. V poslu je možno dobro sodelovanje. Na začetku veze z opico se močno privlačita, 
ne znata pa se navezati. Ste preveč direktni, imate preveč predsodkov, kar veselo opico 
odbije. Le v primeru, če oba veliko popuščata, se s petelinom ujameta. Med vama bodo 
vedno razlike, ni možnega dobrega odnosa. Čeprav imata s psom na življenje popolnoma 
različne poglede, znata imeti prijetno zvezo, polno čustev in skladnosti. Z drugim prašičem 
si morata priznati svoje napake in biti vztrajna, pa bo šlo, sicer pa ne. Vaš najboljši dan bo 
torek, srečne številke so 4, 8, 10, 13, 22, 25, 31.




