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oven: Oven je pogumen, ima veliko energije 
V prvi polovici meseca se boste zelo trudili okoli simpatije, s tem pa boste dosegli nasproten 
učinek od želenega. Na sredini meseca boste ugotovili, da bi vam sproščen in spontan pristop 
lahko prinesel več uspeha, kot se bo pokazalo z vašo taktiko. Če ste v zvezi, bo kreganje in 
dokazovanje na začetku meseca po 18. zamenjalo dobro razumevanje in usklajenost v odnosu. 
 

bik: Bik je stabilen, vztrajen in trmast 
Pred vami je obdobje, v katerem se bodo izpolnile vse vaše skrite želje. Zaljubljeni boste 
stopili v resno zvezo, če pa imate nekoga res posebnega v svojem življenju, pa se bo le ta 
utrdila in bo trša kot kadarkoli. Če temu dodamo še dobre ocene in uspeh v izvenšolskih 
aktivnostih(kolikor vam jih bo epidemija dopuščala), vam bo ta mesec še dolgo ostal v spominu. 
 

dvojček:Dvojček je spreten, radoveden, duhovit 
Utrujenost in slabo razpoloženje, ki ga boste čutili na začetku leta, bo vplivalo na vaše 
življenje, zato boste nezainteresirani za ljubezen. Največ časa boste preživeli za računalnikom 
ali za telefonom. Po 17. boste zaživeli in se vrnili v igro, veliko vlogo pa bo pri tem odigrala 
sladka simpatija, ki jo boste slučajno spoznali in boste o njej razmišljali ves čas. 
 

rak: Rak ima dober spomin in dobro intuicijo 
Samote ne boste dobro prenašali. pogrešali boste prijatelje, zavidali pa boste tistim, ki so v 
srečni zvezi. To bo lahko vplivalo na to, da boste dali priložnost nekomu, ki je že dolgo 
zaljubljen v vas,čeprav vas ni nikoli privlačil. ko ga boste malo boljše spoznali,boste 
ugotovili,da ste ga napačno ocenili in da bi se med vama lahko v nadaljnje kaj razvilo. 
 

lev: Lev živi polno življenje, je samozavesten 
Ne boste v elementu. Če ste poznani po odpornostiin samozavesti, boste na začetku leta vase 
zaprti in sramežljivi, krivec za t pabo neprijetna ljubezenska izkušnja. Neko novo spoznanje 
vam bo vrnilo vero v ljubezen in vam pomagalo, da boste zopet tisti pravi, samozavestni Lev, ki 
ga vsi občudujejo in si ga želijo. 
 

devica: Devica je nagnjena k popolnosti, zna biti zelo kritična 
Prvi del meseca vam bo ostal v spominu po romantičnih trenutkih s svojim fantom ali punco     - 
žal samo preko socialnih omrežij. Samski boste zelo popularni pri nasprotnem spolu in boste 
lahko izbirali, komu boste namenjali pozornost. na koncu boste dali priložnost tistemu,ki bo 
pokazal največ smisla za romantiko. Po 20. bo v resnih zvezah zavladal nemir. 
 

tehtnica: Tehtnica se rada pogovarja, je neodločna 
Preveč vam bo pomembno mišljenje drugih, da bi lahko bili sproščeni v naravi. Ne dovolite, da 
vam drugi krojijo usodo in si dovolite biti srečni. Če prijatelji ne odobravajo vaš izbor 
simpatije, jim dajte vedeti, da je vaše ljubezensko življenje osebno in se jih ne tiče. Če ste v 
zvezi, vam ljudje, ki vas imajo radi, v drugem delu meseca pripravljajo prijetno presenečenje. 
 

škorpijon: Škorpijon ima izredno zalogo energije 
Januarja boste imeli intenzivno in polno življenje ter veliko dobre družbe. Ves čas boste na 
zabavah (seveda preko zooma), pri tem boste na socialnih omrežjih spoznavali nove ljudi. Neka 
simpatija pa bo na hitro postala edina vaša želja. Intenzivno si bosta dopisovala in bosta do 
konca meseca postala par. Če ste v zvezi, se po 21. pazite nepotrebnih ljubezenskih zapletov.  
 



strelec: Stelec je navdušen nad svetom, je optimist 
Svojo naklonjenost boste pokazali s komplimenti in z darili. Če vam je nekdo všeč, boste 
porabili vso žepnino zato, da mu boste kupili nekaj, kar ga bo popolnoma prevzelo. Kombinaciji 
se ne bo mogoče upreti, zato boste uspešno zapeljali simpatijo in uživali v ljubezenski sreči. 
Vezanim, bo druga polovica meseca prinesla dosti zabavnih trenutkov.  

kozorog: Kozorog je praktičen in discipliniran 
Polno družbeno življenje bo pregnalo dolgčas. Privlačili boste poglede nasprotnega spola s 
svojim stilom in izgledom. Med njimi pa bo tudi nekdo, ki si ga že dolgo želite. Kar pogumno, 
naredite prvi korak, ne bo vam žal. Če ste že v zvezi, bo vaš partner ljubosumen na pozornost, 
ki vam jo bodo namenjali drugi, zato ga morate prepričati, da ni razloga za skrb.  

vodnar: Vodnar je idealist 
Trpeli boste zaradi bivše ljubezni. Spominjali se boste samo lepih stvari in dogodkov, medtem 
pa boste pozabili na slabe. No, bližnji prijatelj vas bo opomnil tudi na te. Po 20. pa boste 
začeli razumevati, da morate naprej. Nekdo, ki bo tega dne stopil v vaše življenje, vam bo 
pomagal, da prebolite bivšega in se obrnete proti lepši prihodnosti.  

ribi: Ribo lahko mede neodločnost in omahljivost 
Ne boste se mogli pritoževati zaradi ljubezenskega življenja. Postali boste bolj popularni, kot 
kdajkoli. Nekdo, ki je bil od nekdaj vaš prijatelj, se bo začel drugače obnašati in se truditi 
okoli vas. Želel bo nekaj več kot le prijateljstvo in vi mu boste dali priložnost za to. Ne bo vam 
žal, saj se bosta odlično razumela. Deležni boste veliko pozornosti, ki vas bo napolnila z 
samozavestjo.  
 
PS. če te zanima več o svojem astrološkem znamenju, pokukaj v horoskop za december ;) 
 


