
Horoskop chiński – Bawół (3 lutego 1973 - 22 stycznia 1974) 

Jeśli Twoim znakiem w horoskopie chińskim jest 
Bawół, stany miłosnych uniesień przeżywasz raczej 
spokojnie i bez większych namiętności, choć to 
oczywiście nie oznacza, że uczucia są Ci zupełnie 
obojętne. Zwykle racjonalizujesz większość swoich 
znajomości, ale jeśli spotkasz osobę, która podobnie 
jak Ty patrzy na świat swoim analitycznym okiem, na 
pewno się z nią nie nudzisz. Daj sobie czas na to, aby 

zajrzeć w duszę drugiego człowieka, albowiem często bywa tak, że pod maską 
niedostępności kryje się bardzo interesująca i mająca dużo ciepła w sercu osoba. 
Jeśli nauczysz się cierpliwości i wyrozumiale będziesz postępować, masz szansę ją 
znaleźć już na początku roku.  

Wiele wskazuje na to, że im bliżej do wakacji, tym więcej przeszkód będzie przed 
Wami, takich jak dzielące Was kilometry czy przeszkody natury formalnej. Jesienne 
dni obfitować mogą w niespodziewane zbiegi okoliczności, nagle Twoje serce zabić 
może również dla zupełnie innej osoby, więc miej się na baczności. Niewykluczone, 
że wraz z pierwszym zimowym śniegiem trzeba będzie dokonać pewnego 
przemeblowania w życiu, głównie tym uczuciowym. Staniesz przed kilkoma ważnymi 
decyzjami, które nie będą łatwe, ale na pewno intuicja wskaże Ci drogę.  

Niewykluczony wyjazd z kraju pod koniec roku wraz z ukochaną osobą. Bawić się 

będziecie wyśmienicie, zdecydowanie to dobry czas na pielęgnowanie wzajemnych 

relacji. 

Horoskop majów - Chalcedon (2 - 21 czerwca) 

Oderwani od życia marzyciele, oddający się 
rozmyślaniom, żyjący w trochę nierealnym świecie - to 
ludzie poddani opiece tego minerału. Nie interesuje ich 
doczesność, pociąga za to niecodzienność. Są 
intelektualnie ruchliwi, niekiedy nawet zbytnio 
rozproszeni, co sprawia, że niczemu nie poświęcają się 
do końca. Nad działanie przedkładają długie rozmowy, 
myślowe spekulacje, oderwane od realiów plany. 

Potrafią jednak poświęcić wszystko dla idei, która ich zafascynuje. Może to właśnie 
oderwanie od spraw realnych sprawia, że i miłości nie poświęcają zbyt wiele uwagi. 
Rzadko zdobywają się na porywy namiętności, nie zawsze dotrzymują wierności, 
zwłaszcza napotkawszy nowy, interesujący obiekt uczuć. Zdradzeni czy porzuceni 
nie cierpią, znajdując ukojenie w oddaniu się sprawom wyższego - ich zdaniem - 
rzędu. 

Horoskop drzewny (celtycki) – GRAB (4 - 13 czerwca) 

Horoskop ten pochodzi od druidów celtyckich i ma już 
ponad dwa tysiące lat. Druidowie wierzyli, że 
opiekunem każdego człowieka jest drzewo, wpływa 
ono na jego cechy charakteru i kształtuje losy. 
 



Grab lubi być podziwiany i wyróżniany, ceni zaszczyty i odznaczenia, dąży do 
doskonałości. Czasem idzie w tych pragnieniach za daleko - chęć akceptacji owocuje 
zbytnim podporządkowywaniem się ludziom i ustanawianym przez nich regułom. 
Grab nie lubi odstępstw od zaakceptowanych zasad, dlatego często wykazuje brak 
inicjatywy, co rekompensuje jego solidność, odpowiedzialność i uczciwość. Także 
w miłości, którą traktuje bardzo poważnie, niekiedy składając ją jednak na ołtarzu 
obowiązku. Ale dla rozsądnego partnera to także może być zaletą. Ma wyrafinowane 
poczucie piękna i formy, przejawia zdolności plastyczne. 

Horoskop kwiatowy – Dzwoneczek (1-11 czerwca) 

Nieco rozkojarzony, zajmujący się wieloma rzeczami 
na raz. Efektowny, ale niezbyt skuteczny w działaniu. 
Dzwoneczek to raczej typ intelektualisty, artysty niż 
menedżera. Interesuje się wszystkim, co 
niekonwencjonalne, a takie zainteresowania utrudniają 
osiąganie sukcesów w realnym świecie. Potrafi jednak 
zaimponować innym. 
 

Horoskop Hideyoshiego (Horoskop rzymski) 

Horoskop ten datuje się z okresu średniowiecza i jak głosi legenda powstał na 

dworze pierwszego shoguna Toyotomi Hideyoshiego. Jego symbolami są cyfry 

i należy do grupy horoskopów numerycznych. Powstał prawie tysiąc lat temu 

i przekazywany był z pokolenia na pokolenie, podlegając przez ten czas stopniowej 

"nowelizacji". Według numerologii japońskiej los każdego człowieka "wytycza" data 

jego urodzenia, a ściślej - określona relacja cyfr, które się na nią składają. 

Mianowicie, poprzez ich zsumowanie uzyskuje się tak zwaną cyfrę opiekuńczą, która 

stanowi klucz do horoskopu japońskiego. Przykład: Dla osoby urodzonej 26.02.1955 

roku "cyfrą opiekuńczą" będzie 3, gdyż: 2+6+0+2+1+9+5+5=30, a 3+0=3 (Gdy i w 

drugim sumowaniu otrzymamy liczbę dwucyfrową, powtarzamy dodawanie aż do 

uzyskania wyniku zawierającego w rzędzie jedności). 

Siódemka 

Uran włada tym znakiem, rozciągając nad nim swe opiekuńcze skrzydła. Ma on 

szczególny wpływ na logikę myślenia Siódemek. Niestety, pomaga też 

w filozofowaniu, co u wielu ludzi spod tego znaku prowadzi do samotności, a nawet 

izolacji. Siódemki są zazwyczaj nieufne i nie nawiązują łatwo przyjaźni. Rzadko 

wchodzą w związki uczuciowe czy małżeńskie. Do dziedzin, w których mogą 

osiągnąć sukces, należy technika, naukowa praca badawcza i inne zawody 

wymagające dokładności i staranności. 

 

 

 

 



Ogólna charakterystyka 

Bliźnięta to bardzo złożony, niejednoznaczny i trudny do 
odgadnięcia znak. Ta sama osoba niektórym osobom może 
wydawać się wspaniałym przyjacielem a  jednocześnie 
innym jawić się jako człowiek dwulicowy i podstępny. Przez 
większość życia zachowuje się jak dziecko - przejawia 
zarówno pozytywne jak i negatywne cechy. Jest szczęśliwa 
i pełna energii kiedy wszystko układa się dobrze. Kiedy 

sprawy mają się kiepsko Bliźnięta potrafią okazywać pasywną agresję i zachowywać 
się podle. Ciężko jest im podejmować decyzje - zawsze po jakimś czasie decydują 
się na coś innego niż początkowo. Mają skłonności do toczenia walk skazanych 
z góry na porażkę w imię wartości czysto moralnych (nawet wtedy gdy są świadome, 
że prawdziwe przyczyny są całkiem inne). Potrafią świetnie kłamać - bardzo trudno 
jest się zorientować że w danej chwili nie mówią prawdy. Przy rozwiązywaniu 
problemów wolą korzystać z rozwiązań wymyślonych przez innych niż samemu 
głowić się nad wyjściem z trudnej sytuacji. Wiele słabości Bliźniąt wynika z ich braku 
własnej wartości. Jest niezwykle ciężko przykuć czymś ich uwagę. Myślą 
jednocześnie o wielu różnych sprawach i duży problem sprawia im skoncentrowanie 
się na jednym problemem w danej chwili. Potrafią wychwalać kogoś i jednocześnie 
myśleć o nim źle. Jednak trzeba powiedzieć uczciwie, że najinteligentniejsze osoby 
na świecie to Bliźnięta. 

Bliźnięta dobrze się sprawdzają w następujących zawodach:  

Dyplomata, Nauczyciel, Pisarz, Prawnik, Dziennikarz. 

Bliźnięta mają skłonności do chorób układu nerwowego oraz schorzeń górnej części 
ciała. 
 
 Żywioł: powietrze 
 Planeta: Merkury 
 Szczęśliwy kolor: zielony 
 Kierunek: północno-wschodni 
 Szczęśliwy kamień: diament, szmaragd 
 Szczęśliwe liczby: 3 i 7 
 Dzień tygodnia: środa 
 Metal: rtęć 

Żartobliwy horoskop negatywny dla Bliźniąt 

Bliźnięta – zmienne i niezdecydowane marudy 

Szybkie podjęcie decyzji, to dla Bliźniąt sztuka nie do wykonania. Bliźnięta są zwykle 
zmienne jak pogoda w marcu, kapryśne i marudne. Łatwo ulegają nastrojom chwili, 
działają pochopnie, bez zastanowienia. Do tego są strasznie gadulskie i roztrzepane. 
Często zmieniają zdanie i zapominają co mówiły poprzedniego dnia, a nawet godzinę 
wcześniej. Na siłę chcą być oryginalne, uwielbiają fantazjować, opowiadać 
wymyślone, szokujące historie byle tylko zdobyć zainteresowanie. Lubią intrygi. 

 


