Kudlanka

MÄšSÃ•C JEN PRO KOZOROHY - JACÃ• JSOU?
ÃšterÃ½, 26 prosinec 2017

Jako dítÄ› bývá Kozoroh pomÄ›rnÄ› váÅ¾né a pÅ™edÄ•asnÄ› vyspÄ›lé, pÅ¯sobí tak spí&scaron; dojmem malého dospÄ›lého. H
a veselost se pak u nÄ›j postupnÄ› objevuje aÅ¾ s jeho pÅ™ibývajícím vÄ›kem. Bývá to poÅ™ádné a peÄ•livé dítÄ›, které se
vÄ›t&scaron;inou dobÅ™e uÄ•í, nezlobí a s poslu&scaron;ností a disciplínou nemívá Å¾ádný problém. Malý Kozoroh mívá
vzhledem ke své dÅ™ívÄ›j&scaron;í vyspÄ›losti potíÅ¾e zapadnout mezi ostatní dÄ›ti a pak se nÄ›kdy uzavírá do sebe.
Kozoroh 22. 12. - 20. 1.
Å½ivel:
ZemÄ› Planety:
Saturn Barva:
&scaron;edá, tmavÄ› hnÄ›dá, Ä•ern
malachit, onyx, zelený turmalín, Ä•erné korály, Ä•erné perly

Pro Kozorohy je typická ambiciózní a cílevÄ›domá povaha. Toto znamení je pod vládou Å¾ivlu ZemÄ›, úspÄ›ch je pro jeho
zrozence velmi dÅ¯leÅ¾itý. TouÅ¾í po uznání. Myslí dlouhodobÄ› a dokáÅ¾ou se pro své cíle ledasÄ•eho pÅ™íjemného zÅ™íc
spolehliví a odpovÄ›dní. Svou povahou jsou introverti a hloubky jejich du&scaron;e zná jen pár blízkých pÅ™átel, pÅ™ed
ostatními skrývají své zranitelné nitro pod pevnou slupkou. Kozoroh bývá ve spoleÄ•nosti trochu plachý a vÄ›t&scaron;inou
se drÅ¾í spí&scaron; v pozadí, ale na druhou stranu je rád, kdyÅ¾ mÅ¯Å¾e své okolí pobavit. Za svými názory si dokáÅ¾e stát
nemÄ›ní je. Je to bÄ›Å¾ec na dlouhé tratÄ›, který ví, co chce. Vyniká spolehlivostí a záleÅ¾í mu na tom, aby s ním byli lidé
spokojeni. Své skuteÄ•né pocity a trápení ukrývá pod tlustou slupkou a málokdo ho doopravdy zná takového, jaký je v
hloubce du&scaron;e. Stabilita je pro nÄ›j velmi dÅ¯leÅ¾itá a zakládá si na svých zaÅ¾itých zvycích. Umí ocenit hezké vÄ›ci,
umÄ›ní a literaturu. Dá se Å™íci, Å¾e nÄ›kdy i je trochu snob&hellip; Agresivita a násilí nejsou jeho &scaron;álek kávy, ve
hrách a sportech se taky pÅ™íli&scaron; nevyÅ¾ívá. Nerad se zÅ™íká své dÅ¯stojnosti. Je tím pravým muÅ¾em pro dlouhodob
láskyplný vztah a jako partner je opravdu spolehlivý. Kozoroh je motivovaný kariérista, u kterého se zdá, Å¾e jeho ducha
nemÅ¯Å¾e nic zlomit. Jeho Achillovou patou je závislost na okolnostech nebo lidech. V tomto smÄ›ru je
nejohroÅ¾enÄ›j&scaron;ím znamením zvÄ›rokruhu. Jeho nebezpeÄ•ný zvyk trpÄ›t a záviset na druhých ho niÄ•í. A tro&scaron
nepÅ™íjemného: - témÄ›Å™ v&scaron;echny známé osobnosti ve znamení Kozoroha opakovanÄ› prodÄ›laly tÄ›Å¾kou depresi
neznámé osobnosti rovnÄ›Å¾... jen se to o nich neví.
JAK KE SVÉMU JMÉNU KOZOROH PÅ˜I&Scaron;EL:
Ve starém Å˜ecku byl bohem lesÅ¯, polí, stád a pastýÅ™Å¯ Pan (v Å˜
Faun) a protoÅ¾e svým zjevem nahánÄ›l lidem strach, chodil radÄ›ji sám po horách a údolích a hrál na pí&scaron;Å¥alu.
Pan byl symbolem pohody a klidu, ale pÅ™esto se ho lidé báli a octne-li se nÄ›kdo sám v lese, podléhá Ä•asto
bezdÅ¯vodnému strachu, kterému se dodnes Å™íká podle tohoto boha - strach panický. Je to strach, kterým zahánÄ›l Pan
nevítané náv&scaron;tÄ›vníky z lesa. Na starých hvÄ›zdných mapách býval Pan znázornÄ›n jako kozoroh s rybím ocasem,
kterouÅ¾ podobu prý na sebe brával, kdyÅ¾ prchal po sou&scaron;i i po vodÄ› pÅ™ed svým nepÅ™ítelem obrem Tyfónem.
kozoroh dobÅ™e skáÄ•e po skalách, dostal se aÅ¾ na oblohu jako symbol stoupajícího Slunce - návratu del&scaron;ích dnÅ¯
a pÅ™edzvÄ›stí jara - Slunce ve znamení Kozoroha. Zajímavostí tohoto souhvÄ›zdí je hvÄ›zda &alpha; Cap, která je optická
dvojhvÄ›zda, coÅ¾ znamená, Å¾e její sloÅ¾ky &alpha;1 a &alpha;2 vidíme blízko sebe jen náhodnÄ› a ve skuteÄ•nosti jsou od
sebe pÅ™íli&scaron; daleko, neÅ¾ aby mohly vzájemnou gravitací vytvoÅ™it skuteÄ•nou dvojhvÄ›zdu. Pohybují se zcela nezáv
do rÅ¯zných smÄ›rÅ¯.
doporuÄ•ení kozorohÅ¯m: OhlednÄ› zdraví - jestliÅ¾e máte nÄ›jaké zdravotní problémy nebo pocit, Å¾e se vracejí staré bolíst
moÅ¾ná byste mÄ›li ve svém Å¾ivotÄ› leccos pÅ™ehodnotit. ZapomeÅˆte na to, Å¾e musíte být vÅ¾dy perfektní, dokonalí. Ud
malou inventuru, zamyslete se nad tím, jak se stravujete, zda si umíte udÄ›lat dostateÄ•ný Ä•as na odpoÄ•inek, co vám v Å¾ivot
vadí, co mÅ¯Å¾ete zmÄ›nit. Nezapomínejte, Å¾e psychika jde ruku v ruce s tÄ›lesnou schránkou. A pokud se jedná o lásku?
NÄ›kdy se zbyteÄ•nÄ› drÅ¾íte pÅ™i zemi a peÄ•livÄ› si stÅ™eÅ¾íte jen to, Ä•eho jste dosáhli. Nebojte se pro lásku vyjít z ulity,
porozumÄ›t druhým, neodmítejte nové výzvy. Pokud jste utrÅ¾ili nÄ›jaké bolestné rány, je nutno se oklepat, vzpamatovat a
vykroÄ•it za novým cílem. Odvaha, schopnost nÄ›kdy zariskovat i otevÅ™enost v lásce se vám urÄ•itÄ› vyplatí. HodnÄ›
&scaron;tÄ›stí do Nového roku, Kozorozi! d@niela
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