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datum narození : stst eda 14.eda 14. ííjna 1987 ve 3.jna 1987 ve 3.3535 hod.hod.
místo narození : Brno, porodnice VeveBrno, porodnice Veve íí 125125
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• znamení : VVááhyhy
• oblíbené jídlo : smasmažžený sýr s bramborami a tatarskou omený sýr s bramborami a tatarskou omáá koukou
• oblíbená barva : rr žžovováá
• oblíbený film : TitanicTitanic
• oblíbená kniha : ddíívv íí romromáányny
• oblíbená písni ka : Oyeme ( Monica Naranjo )
• co nemá ráda : ryby, houbyryby, houby
• mimoškolní aktivity : tanec,tanec, ššpanpan llšštinatina
• zájmy a záliby : tanec, hudba,tanec, hudba, ššachy, keyboardachy, keyboard
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Váhy (Libra) - 23.9. - 23.10.

Základní charakteristika : Váhy jsou znamením spravedlnosti a harmonie. Mocnou vlada kou Vah je pak
Venuše, bohyn lásky. Váhy mají mimo ádný cit a intuici na podvod, neup ímnost a lest. Mohou být skryty
jakkoliv rafinovan , váhy je spolehliv demaskují. Tyto jedince je nesnadné zmást, natož svést z cesty.
Mají rovn ž schopnost vcít ní a porozum ní ke druhým. Vždy vyslyší žádosti a pot eby svých druh .
Dokáží naplnit nad jí srdce chronických smola a lidí, jenž by si ostatní ani nevšimli. I p es riziko extrém
a zacházení do krajnosti pomáhají a podporují dobro a p átelství. Znovu vidíme jak d ležitou úlohu
sehrává v jejich život soulad, harmonie a láska. Je-li pot eba vy ešit spor, Váha nikdy dlouho nep emýšlí
a p isp chá všech urovnat a p inést smír. Co se zam stnání a uplatn ní tý e, nalézají váhy, díky
správnému úsudku a intuici, podobná uplatn ní jako Panny. Avšak mají ješt tší schopnost vcítit se do
situace druhých. Mimo ádné uplatn ní pak nalézají v charitativní innosti, bývají talentovanými
vyjednava i a diplomaty. Rovn ž mají nadání ke spekulacím. Pozor na jejich hrá skou váše a sympatie k
hazardu, nemuselo by to dob e dopadnout. Jinak se asto stávají výzkumníky, historiky a v dci obecn .
Mají mnohostranný talent - jsou z nich herci, emeslníci, hudebníci. Váhy milují svobodu a nezávislost, ale
nedokážou žít osam le. Spole nost a harmonické partnerství pro n znamená velmi mnoho.
A vhodný partner ? Mohl by to být Beran - vnese do vztahu jiskru a elán. Rovn ž tak i Lev. Dále by to
mohlo vyjít s Vodná em, St elcem. Nedoporu uje se spojení Rybou.
Vládce znamení: Venuše
Živel znamení: vzduch

astná léta: 30 - 37
Soulad se znamením: Blíženci, Vodná
Barva: námo nická modrá, vodov zelená
Kov:
Rostliny: šípková r že, azalka, pomn nka
Strom : javor
Kámen znamení: chryzokol, jadeit, r ženín, korál, karneol, smaragd, turmalín, topas
Magické íslo: 3

astná ísla: 7, 8, 10, 27, 49, 175, 1225
íznivé dny: st eda, pátek
íjemná v : vrbina

Povaha: sangvinicko-flegmatická
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Zdraví: Lidé Váhy by si m li dop ávat dostatek odpo inku. Citliv reagují na t lesnou i psychickou
nerovnováhu a špatn snášejí stres a disharmonii. Když onemocní, pot ebují hodn odpo inku, klid a
povzbuzující slova. M li by si dát v tší pozor na konzumaci alkoholu než jiní. K nejcitliv jším míst m pat í
ledviny a bederní oblast. Potíže s ledvinami mohou souviset s problémy v partnerském život .

Pracovní p edpoklady: Pracovní prost edí Vah musí být upravené, klidné a p íjemné. Musí se cítit dob e
i mezi spolupracovníky. Váhy by se m ly vyhnout zam stnáním, která jsou vystavena p ílišnému nap tí a
stresu. Realisticky odhadují své možnosti, proto si nekladou p ehnané cíle. Instinktivn dí, že pot ebují
táhnout za jeden provaz, aby byly úsp šným týmem. N které p íležitosti jim mohou uniknout pro jejich
obtížné a dlouhé rozhodování. Uplatní se jako výtvarníci, aranžé i, kade níci. Dosahují úsp ch v
um leckém sv . Smysl pro spravedlnost uplatní jako politici, právníci, notá i a diplomaté.

Láska: Váhy jsou kouzelné a p vabné. Snadno se zamilují na první pohled. Jejich láska však m že mít
krátké trvání. Bytostn touží po partnerské rovnosti. Jsou š astné, když partne i oce ují jejich city. Ženy -
Váhy v sob mají hodn ženskosti. Jsou dobré matky, ale nemívají v oblib které domácí práce. Od
svých partner vyžadují pozornost, lichotky a kv tiny. Muži bývají vynalézaví v lásce. Jsou taktní a
elegantní. Bývají dobrými manželi, i když ob as nedokáží íci "ne" jiné žen , která se jim líbí. Váhy se
dob e snášejí se St elcem, Vodná em, Blíženci, Lvem a Pannou. Nemají rády Kozorohy a Berany.

Ideální partnerství: Kozy, Psi, Vep i

Záporné vlastnosti: ustaraní, pedanti tí a sami sebou se zabývající

Kladné vlastnosti: inteligentní, opatrní, kultivovaní, mírumilovní, p átelští a romanti tí

ínské znamení :    Králík ( Zajíc )



Zajíc je rád s lidmi a v partnerství nalézá bezpe í, a koli vzhledem ke své povaze t žko hledá p im ené p átele. Zajíci jsou citliví a
intuitivní a jsou obda eni mimo ádnou ohleduplností. Když je lov k pozná, bývají tém dokonalí p átelé.
Tito lidé v dí, kdy je t eba poslouchat a kdy jednat. Je jim vlastní takt, diplomacie a úcta k soukromí vlastnímu i ostatních. Milují mír a
harmonií, a proto jsou asto vyhýbaví. V p ípad spor ustupují. Zradí-li je n kdo, z ídka myslí na pomstu nebo obvi ování.
Ve sv , kde se pocity vystavují na odiv, se zaje í povaha m že zdát uzav ená. Zajíc sv t považuje za obtížné místo pro život a je
rozhodnut chránit své zájmy. Tito lidé jsou byst í znalci povah, ale jejich názory se asto neprosazují, protože jim nedávají pat nou
váhu.
Mnozí zajíci jsou kreativní, t ebaže jejich výtvory bývají konven ní. Ve výtvarném um ní straní realismu a málokdy vytvá ejí abstrakce.
Zaje í lidé vyznávají opatrnost a bezpe í a spoléhají se na rodinné zázemí. Cestování se v tšinou rad ji vyhnou. Inklinují ke
shromaž ování majetku, což je svazuje.
Zajíci nemívají velké rodiny, protože se obávají nepo ádku, který d ti dokážou nad lat.
Dávají p ednost životu v dokonalém prost edí se starostliv vybraným partnerem, jenž
nenarušuje pohodlí st ežené izolovanosti.

Havran ( podle indiánského horoskopu )
Lidi narozené mezi 22. zá í a 22. íjnem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu "Havrany". Tyto zrozence ovliv uje vzdušný živel
(myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost), vládne jim pak vítr západní, který s sebou p ináší poznání a soudnost. V evropské kultu e je
havran symbolem smrti, je to zlé znamení. Pro indiány však každé zví e p edstavovalo tvora s duší, tedy potomka "Velké Matky" -
Zem . Žádné stvo ení pak nemohlo být p edstavitelem záporných vlastností. Nejinak je tomu i v p ípad havrana.
Symbolizoval rovnováhu v p írod , napomáhal udržovat sv t v harmonii. I v indiánské mytologii byl spojen se smrtí - pomáhal mrtvým
duším. Ale indiáni smrt nechápali jako n co negativního. Je to sou ást života, podmínka života. Zabití havrana znamenalo velké
nešt stí. Typická je pro lidi narozené v totemu Havrana pot eba spole nosti a spole enského života. Nemají rádi samotu, ve skupin
se cítí bezpe a sebejist . Bývají to otev ené, p átelské a vst ícné povahy. Umí navazovat nové známosti, jsou komunikativní, mají
diplomatický talent. Navázané známosti jsou však asto povrchní (nechají se okouzlit zevn jškem - neum jí proniknout "dovnit ").
Havrani prost nekladou na jedince p íliš velký d raz - d ležitá je skupina. S jejich citem pro spravedlnost nejednou vystupují v roli
soudc , rozhod ích a prost edník mezi znep átelenými stranami. Spory rad ji urovnávají než vyvolávají. S chutí nad vším dumají,

emýšlí, hodnotí ze všech stran. Okamžitou odpov od nich ne ekejte. Z toho d vodu jim leckdy unikne výhodná p íležitost. Pro
svou otev enou mysl lehce podlehnou r zným pletichám a intrikám. Je lehké je ovlivnit, bývají p íliš d iví. Velice dbají na sv j
zevn jšek, jsou to elegáni na pohled.
Obrazn eno, úzkostliv dbají o "každé pe ko". Cht jí se líbit, mají dobré estetické cít ní. Nez ídka mezi nimi najdeme um lce.
Pot ebují volná k ídla, svobodn se prolétnout. Pokud je jejich partner dostate tolerantní a tyto jejich pot eby nemá tendenci p íliš
potla ovat, bývá soužití ve dvojici š astné. Každé velké "koule na noze" a p íliš t sných okov se snaží zbavit. Pak by se mohlo stát,
že odlétnou a zahnízdí tam, kde se budou cítit voln .

http://search.centrum.cz/framesxhtml.php?iurl=http%3A%2F%2Fwww%2Esibl%2Ecz%2Fprojekty%2Fkrkavec%2Fhavran%2Egif&purl=http%3A%2F%2Fwww%2Esibl%2Ecz%2Fprojekty%2Fkrkavec%2Fkrkavci%2Ehtm&w=418&h=453&col=256+barev&size=42323

