
BARAN 

21. 3. – 19. 4.

Máj 2020
Nové zárobkové možnosti vás 
nenechajú ľahostajnými. Až koncom 

mesiaca sa od peňazí čiastočne odpútate 
a nájdete si čas aj na seba a na ľudí 
zo svojho okolia.
Máj je do veľkej miery orientovaný 
na peniaze. Ak chcete požiadať o zvýšenie 
platu, neváhajte. Prípadne naštartujte  
nové podnikanie. Takmer určite bude 
finančne úspešné. Spoliehajte sa však 
hlavne na seba. Zvýšený prísun peňazí 
nebude súvisieť s výhrou, dedičstvom, 
pôžičkou a pod. Planéty hovoria, že pôjde 
o vlastnými silami zarobené peniaze.  
Najmä prvé dva týždne sú na štart nových 
projektov ako stvorené. Výnimkou sú dni 
okolo splnu 7. mája. 
Nečakane výraznú úlohu môže zohrať 
vplyvný známy, alebo vaši starí priatelia. 
Začiatkom mesiaca totiž Mars prechádza 
posledným úsekom vášho domu  
priateľstva. Je naozaj možné, že prijmete 
pomocnú ruku, aby ste sa dostali bližšie 
k splneniu svojho dávneho sna. 
Mars sa postupne presúva do vášho  
domu podvedomia a začne vás tlačiť 
k tomu, aby ste sa za zatvorenými dverami 
vysporiadali s istými záležitosťami.  
Až koncom mesiaca sa vám podarí  
čiastočne vymaniť spod nadvlády 
momentálne samotárskeho Marsu  
a stráviť príjemné chvíle s ľuďmi,  
na ktorých vám záleží.

jÚN 2020
Témou mesiaca je komunikácia.  
Čaká vás množstvo dôležitých stretnutí. 
Záverečný týždeň prinesie zmeny,  
ktoré ovplyvnia rodinný život.
Mars prechádza vaším domom 
podvedomia. Ten je tradične spájaný  

s vecami skrytými a neznámymi,  
s podvedomím, snami, tajomstvami, 
tajnými nepriateľmi, samotou, únikom od 
reality, chorobami, alkoholom, drogami.  
Aj niečomu z toho bude teraz patriť vaša 
energia.
Prvé tri týždne sú orientované aj na tretí dom, 
ktorý symbolizuje komunikáciu, cestovanie 
na krátke vzdialenosti, blízke medziľudské 
kontakty. V tomto dome máte teraz Slnko  
a to znamená, že si určite nájdete čas pre 
svojich blízkych. 
Tretí dom súvisí aj so vzdelaním a vyzerá to 
tak, že jedna študijná, alebo poznávacia etapa 
vášho života práve končí.
Keď sa koncom mesiaca Slnko presunie do 
štvrtého domu, o slovo sa prihlási rodina. 
Dostanete sa v tomto smere do zodpovednejšej 
pozície, než tomu bolo doteraz. Nejaká rodinná 
záležitosť si vyžiada viac energie, než ste 
čakali. Môže to byť napríklad potreba prebrať 
starostlivosť o rodiča, či iného člena 
rodiny, alebo nutnosť zabezpečiť lepšie 
podmienky bývania.

jÚL 2020
Prvé týždne patria rodine a otázkam 
bývania. Druhá polovica mesiaca prinesie 
navyše veľa vzrušenia a potešenia, ale aj 
neistoty a neodhadnuteľného rizika. 
V júli je Mars vo vašom znamení, čo je 
skvelé. Znamená to, že vynaložíte veľa 
energie na seba, svoj vzhľad a záujmy.  
Mars Vás vyzbrojí energiou a 
rozhodnosťou. To, čo je prvé tri týždne 
najdôležitejšie, sú stále záležitosti domova 
a rodiny. Navštívte rodičov, vychutnajte 
rodinnú pohodu, alebo dokončite 
prerábky v byte, či v dome.
Nezabúdajme však na spln Mesiaca  
5. júla, ktorý prinesie výpoveď  
v zamestnaní, alebo aspoň ukončenie  
istej pracovnej etapy. Táto záležitosť sa 
bude do určitej miery opäť týkať aj vášho 
rodinného života.
Koncom mesiaca sa Slnko presunie 
do 5. domu, čím potvrdí, že prichádza 
čas hravosti, flirtu, zábavy, ale zároveň 
upozorňuje, že sa netreba nechať príliš 
strhnúť. Rozvaha je namieste.

Vanda    www.astrotouch.com 
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BÝK 

20. 4. – 20. 5.

Máj 2020
Začiatkom mesiaca intenzívne 
pracujete na svojej premene. 

S každým ďalším dňom rastie vaše 
sebavedomie a to vám pomáha klásť si 
smelé nové rozhodnutia. Patrí k nim aj 
aktívna snaha o zlepšenie finančnej situácie.
Začiatkom mesiaca Mars končí svoju 
púť vaším domom kariéry. Tým vrcholí 
obdobie, ktoré je v exponovanej 
miere venované práci a upevňovaniu 
spoločenského postavenia. Tento máj 
bude patriť k tým vzácnym obdobiam,  
keď sa vám podarí vyhradiť si čas aj pre 
seba. So Slnkom a Uránom vo vašom 
znamení by nemal byť problém venovať  
sa svojmu vzhľadu a záujmom.  
Ako väčšina ľudí, aj vy máte zrejme pocit, 
že k dokonalosti máte ďaleko. Zdá sa ale, 
že po prvých týždňoch budete mať zo seba 
lepší pocit. Mars sa postupne presúva do 
vášho astrologického domu priateľstva. 
Začnete sa energicky zasadzovať za záujmy 
určitej organizácie, alebo skupiny ľudí.  
22. mája sa Slnko pripojí k Venuši  
a Merkúru vo vašom druhom dome  
- dome peňazí. Či už máte ambiciózne 
finančné plány, alebo chcete len konečne 
požiadať o malé zvýšenie platu, teraz 
prichádza ten správny čas. Využite 
na všetky podobné kroky záverečný 
májový, alebo prvé júnové týždne.

jÚN 2020
Peniaze a množstvo vybavovačiek 
- to je to, čo vás bude tento mesiac 
zamestnávať. Koncom júna sa od toho 
čiastočne odpútate a nájdete si  
viac času aj pre ľudí z najbližšieho okolia.
Mars sa usadil vo vašom dome priateľstva. 
Čaká vás rušné, spoločensky angažované 
obdobie. Je tiež možné, že budete  

bojovať za splnenie nejakého svojho 
dávneho sna.  
So Slnkom v astrologickom dome peňazí sa 
môžete rozbehnúť za vytúženou finančnou 
príležitosťou. Ak chcete odštartovať nové 
zárobkové aktivity, urobte to počas prvých 
troch týždňov. Opatrnosť bude namieste 
v čase splnu. Ten môže ohroziť nielen 
peniaze, ktoré ste zarobili, ale aj tie, ktoré by 
ste radi získali z nejakých ďalších zdrojov.  
S konečnou platnosťou zistíte, či je táto 
cesta schodná, alebo nie. To vám umožní 
ujasniť si ďalšie kroky.  
Neskôr sa Slnko pripojí k planétam vo 
vašom astrologickom dome komunikácie. 
Upriamite pozornosť na ľudí okolo seba. 
Užijete si s nimi diskusie na prechádzkach, 
alebo v útulných kaviarňach.

jÚL 2020
Témou mesiaca je komunikácia. Čaká 
Vás rekordné množstvo dôležitých aj 
nezáväzných stretnutí a rozhovorov, 
ale mnohé významné veci sa tento 
mesiac udejú aj v samote za zatvorenými 
dverami. Záver mesiaca prinesie zmeny, 
ktoré ovplyvnia rodinný život.
Mars sa presunul do vášho domu 
podvedomia. Ten je tradične spájaný  
s vecami skrytými a neznámymi,  
s podvedomím, snami, tajomstvami, tajnými 
nepriateľmi, samotou, únikom od reality, 
chorobami, alkoholom, drogami. Aj niečomu 
z toho bude patriť Vaša energia počas júla.
Prvé týždne sú orientované aj na 3. dom, 
ktorý symbolizuje komunikáciu, cestovanie 
na krátke vzdialenosti, blízke medziľudské 
kontakty. 
Tretí dom súvisí aj so vzdelaním a keď  
k tomu pridáme, že 5. júla je spln Mesiaca 
vo vašom dome filozofie, astrológ by  
z toho zrejme usúdil, že jedna študijná, alebo 
poznávacia etapa vášho života práve končí.
V závere mesiaca sa Slnko presunie  
do domu domova. Domov a rodina sa 
naozaj dostanú na prvé miesto.  
Budete prehodnocovať svoje postavenie  
v rodine a v širšom zmysle aj v spoločnosti. 
Pripomeniete si význam tradičných hodnôt 
vo vašom živote. 

Vanda    www.astrotouch.com 
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BLÍŽENCI
21. 5. – 20. 6.

Máj 2020
Posledný májový týždeň môže byť 
dôležitým medzníkom. Nenechajte 

sa zaskočiť a dôkladne si naplánujte svoju 
budúcnosť. Koncom mesiaca tak budete 
pripravení vstúpiť do nového života.
V máji sa zameriate na duchovné aktivity 
a na svoj osobný rozvoj. Prvé týždne 
prechádza totiž Slnko vaším astrologickým 
domom podvedomia a Mars domom 
filozofie. A tak bude toto obdobie trochu 
meditatívnejšie a introspektívnejšie, 
než je to u vás bežné. Čakajú vás chvíle 
symbolických návratov do minulosti, 
do detstva, budete rekapitulovať svoj 
život. Je tiež možné, že úspešne pokročíte 
v boji s nejakou chorobou, alebo 
zlozvykom. Dom podvedomia často 
vypovedá aj o zlozvykoch, či psychických, 
alebo zdravotných problémoch. Táto 
téma vyvrcholí začiatkom mesiaca, v čase 
splnu. Dajte si pozor na ohrozenie zdravia, 
prepracovanosť, prípadne nebezpečenstvo 
úrazu. Obrat k lepšiemu sľubujú 
nasledujúce dni.  
V druhej polovici mesiaca, s Marsom 
čerstvo nasťahovaným do vášho desiateho 
domu, nastúpi obdobie, ktoré bude pre 
zmenu náročné z hľadiska kariéry. 
22. mája Slnko prejde do vášho znamenia. 
Ukončíte rozjímanie a odhodláte sa 
k zásadnej zmene vo svojom živote.

jÚN 2020
Všetko sa točí okolo vás a vašej kariéry. 
Chytáte druhý dych a opäť sa vám začína 
dariť. V druhej polovici mesiaca sa 
dokonca objaví príležitosť zvýšiť si príjmy.
Mars sa usádza vo vašom dome kariéry.  
V nasledujúcich týždňoch to pre vás znamená 
vynaloženie množstva energie na kariéru  
a upevnenie spoločenského postavenia.  

Jún sa zaradí k najlepším mesiacom  
v tomto roku. Slnko je vo vašom znamení, 
čo mimoriadne praje každej vašej iniciatíve. 
Už od konca minulého mesiaca cítite,  
že človek sa musí občas intenzívnejšie 
venovať aj sám sebe, svojmu výzoru  
a záujmom. Ešte stále je vhodná doba  
na vylepšenie šatníka, účesu a pod.
Po prvých troch týždňoch Slnko opúšťa 
vaše znamenie a prechádza do znamenia 
astrologického domu peňazí. Ak chcete 
požiadať o zvýšenie platu, alebo rozbehnúť 
nový projekt, skúste to koncom tohto 
mesiaca, alebo začiatkom nasledujúceho.

jÚL 2020
Finančné záležitosti a spoločenské 
akcie - to je to, čo vás bude tento mesiac 
zamestnávať. Koncom mesiaca sa od nich 
čiastočne odpútate a nájdete si viac času 
pre ľudí, ktorí sú vám najbližší.
V júli bude Mars vo Vašom dome 
priateľstva. Čaká vás preto niekoľko 
týždňov, počas ktorých sa budete 
energicky zasadzovať za záujmy (alebo 
proti záujmom) istej skupiny ľudí. Je tiež 
možné, že budete bojovať za splnenie 
nejakého svojho dávneho sna.
Prvé tri týždne sú do veľkej miery 
orientované aj na peniaze. V dome peňazí 
totiž máte Slnko a aj ďalšiu kozmickú 
podporu. Prichádza možnosť rozbehnúť sa 
za vysnívanou finančnou príležitosťou.  
Ak chcete požiadať o zvýšenie platu, 
urobte to teraz. Prípadne naštartujte nový 
projekt. Takmer určite bude finančne 
úspešný. Spoliehajte sa však najmä na 
seba. Zvýšený prísun peňazí nebude 
súvisieť s výhrou, dedičstvom, pôžičkou 
a pod. Planéty hovoria, že pôjde o vami 
zarobené peniaze.
Spomeňme aj spln Mesiaca 5. júla  
v 8. dome. Spln je symbolom smrti  
a znovuzrodenia. Dvojnásobne to platí  
o splne v 8. dome. To len potvrdzuje,  
že končí určitá etapa vášho života.  
A aj podľa tohoto znaku sa zdá, že to celé 
súvisí s istými finančnými záležitosťami. 
Nemajte však z toho strach: Každý koniec 
je zároveň začiatkom niečoho nového.

Vanda    www.astrotouch.com 
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RAK 

21. 6. – 22. 7.

Máj 2020
Prvá polovica mesiaca bude 
mimoriadne spoločenská.  

Potom ale zatúžite po samote, aby ste 
sa dokázali sústrediť a zvládnuť čosi 
zvláštne, ale dôležité.
Máj bude spočiatku bohatý 
na spoločenské udalosti, keďže Slnko 
prechádza vaším astrologickým domom 
priateľstva. Okolo splnu Mesiaca  
7. mája vo vašom dome potešenia  
zistíte, že to, čo zo začiatku vyzeralo  
ako dobrý vtip, alebo veľmi originálny 
nápad, napokon príliš dobre nedopadlo. 
Ďalšie dni sa ale objavia príležitosti 
realizovať nejaký svoj dávny sen,  
nadviazať, alebo oživiť priateľstvá, 
prípadne sa úspešne pridať k nejakej 
charitatívnej, či humanitárnej skupinovej 
aktivite. Mars prechádza začiatkom  
mesiac posledným úsekom vášho  
ôsmeho domu. Dotiahnete nejaké  
detaily, súvisiace s dedičstvom, alebo 
s majetkom, ktorý nepatrí len vám. Aj 
nárast sexuálnej energie je ešte stále 
aktuálny.  
Po dvadsiatom sa vaše tempo trochu 
spomalí. Slnko prejde do znamenia  
domu podvedomia. Záver mesiaca sa  
bude niesť v introspektívnejšom tóne.  
V tom čase bude Mars už vo vašom dome 
filozofie. Koniec mája, ale následne aj jún, 
prinesú intenzívne štúdium, či publikačnú 
činnosť, riešenie právnych záležitostí, 
alebo fyzicky náročnú ďalekú cestu.

jÚN 2020
Ak budete počas prvých troch týždňov 
dovolenkovať, rekapitulovať, alebo 
plánovať, tak to bude to najlepšie, čo 
môžete urobiť. Druhá časť mesiaca už 
bude akčnejšia.

Mars nachádzame tento mesiac  
vo vašom dome filozofie. Jeho prechod 
týmto úsekom horoskopu môže  
naznačovať riešenie právnych záležitostí, 
alebo rušnú zahraničnú cestu, či námahu, 
venovanú získavaniu vyššieho vzdelania. 
Nech už ide vo vašom prípade o čokoľvek, 
nie je dobré ostať pasívnym. Pokúste sa 
využiť energiu červenej planéty a bojujte 
za svoje predstavy a práva. 
Jún by mohol byť aj dobrým študijným 
mesiacom, alebo mesiacom, zameraným 
na duchovné aktivity a osobný 
rozvoj. So Slnkom vo vašom dome 
podvedomia sa totiž dá očakávať obdobie 
sústredené, introspektívne, možno až 
samotárske.  
Koncom mesiaca Slnko postúpi do vášho 
znamenia a postará sa o to, aby ste ukončili 
rozjímanie a s rastúcim elánom sa pustili 
do realizácie ambicióznych predsavzatí.

jÚL 2020
Všetko sa točí okolo vás a vašej kariéry. 
Chytáte druhý dych a opäť sa vám 
začína dariť. V druhej polovici mesiaca 
sa dokonca objaví príležitosť zvýšiť si 
príjmy, ale nezabúdajte na opatrnosť  
a konzervatívne stratégie.
Mars sa presunul do vášho domu  
kariéry. V júli to pre vás znamená 
vynaloženie množstva energie  
na kariéru a upevnenie spoločenského 
postavenia.
Pôjde o najlepší mesiac v tomto 
roku. Slnko je vo vašom znamení, čo 
mimoriadne praje každej vašej iniciatíve. 
Už od konca minulého mesiaca cítite, 
že človek sa musí občas intenzívnejšie 
venovať aj sám sebe, svojmu výzoru  
a záujmom. Ešte stále je vhodná doba  
na vylepšenie šatníka, účesu a pod.
Ideálnu príležitosť na zmeny a nové 
začiatky prináša nov Mesiaca 20. júla.
Osobné záležitosti akcentuje aj spln 
Mesiaca 5. júla v dome partnerstva. 
Signalizuje rozchod, alebo rozuzlenie 
nejakej etapy v partnerskom vzťahu  
a následnú transformáciu na novú  
úroveň.

Vanda    www.astrotouch.com 
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LEV 

23. 7. – 22. 8.

Máj 2020
Chcete sa pracovne presadiť a prvé 
týždne sa naozaj oplatí na to zamerať, 

hoci vás bude rozptyľovať aj kadečo 
iné. Záver mesiaca už bude patriť najmä 
priateľom.
Prvý týždeň, s Marsom vo vašom 
siedmom astrologickom dome, vrcholí 
obdobie, počas ktorého množstvo vašej 
energie patrí partnerskému vzťahu. 
V lepšom prípade to znamená veľa 
vášne a aktívneho, spoločne stráveného 
času, v horšom je tu hrozba konfliktov 
a impulzívnosti. Záleží trochu aj od vás, 
ktorou cestou sa vyberiete. 
To, čo je teraz nemenej dôležité, je kariéra. 
Pracovné záležitosti sa ale môžu prelínať 
s rodinnými. Bude ťažké stíhať jedno aj 
druhé. Naznačuje to aspoň spln Mesiaca, 
ktorý okolo 7. mája signalizuje, že budete 
musieť riešiť menšiu rodinnú krízu.  
V druhej polovici mesiaca, s Marsom 
vstupujúcim do ôsmeho domu, prichádzajú 
témy, ktoré údajne najviac hýbu svetom - 
sex a peniaze. Ak medzi vami a súkromným 
alebo pracovným partnerom vládne 
napätie, pravdepodobne sa to teraz pretaví 
do hádok o spoločných financiách. Pôjde 
teda buď o súkromný majetok, alebo o 
zdroje financovania pre pracovný projekt. 
22. mája sa Slnko pripojí k Venuši a Merkúru 
v dome priateľstva a podporí vás v úsilí 
pomáhať druhým ľuďom. 

jÚN 2020
Prvá polovica mesiaca bude mimoriadne 
spoločenská. Potom ale zatúžite po 
samote, veď niektoré veci musí človek 
vyriešiť a zvládnuť bez cudzej pomoci.
Tento mesiac strávi Mars vo vašom ôsmom 
astrologickom dome. Preto množstvo vašej 
energie bude patriť nejakým záležitostiam, 

súvisiacim s dedičstvom, alebo  
s majetkom, ktorý nepatrí len vám.  
Nárast sexuálnej energie je takisto naďalej 
pravdepodobný.
Jún bude bohatý aj na spoločenské 
udalosti, keďže Slnko je v dome priateľstva. 
Zdá sa, že najmä prvé tri týždne prinášajú 
príležitosti začať realizovať nejaký 
svoj dávny sen, nadviazať, alebo oživiť 
priateľstvá, prípadne sa úspešne pridať 
k nejakej charitatívnej, či humanitárnej 
skupinovej aktivite.
Koncom mesiaca Slnko vstupuje do 
astrologického domu podvedomia. Treba 
dokončiť veci nedokončené, spoznať doteraz 
nepoznané a vysporiadať sa s utajovanými 
problémami, aby ste boli pripravení na vstup 
do novej, zrelšej životnej etapy. 

jÚL 2020
Neprežívate práve príliš spoločenské 
obdobie. Ostávate trochu v ústraní, 
zameriavate sa na svoj rozvoj, 
transformujete životné postoje, hľadáte 
svoje ďalšie smerovanie. Druhá polovica 
mesiaca bude rušnejšia. Ocitnete sa 
zoči-voči novej zodpovednosti a novým 
povinnostiam.
S Marsom vo vašom dome filozofie vás 
čaká buď tvorivá intelektuálna práca, 
riešenie právnych záležitostí, alebo fyzicky 
náročná, ďaleká cesta.
Tento mesiac sa zameriate aj na duchovné 
aktivity a na svoj osobný rozvoj. Prvé tri 
týždne je totiž Slnko vo Vašom dvanástom 
dome - dome podvedomia. Toto obdobie 
bude asi trochu meditatívnejšie a 
introspektívnejšie, než je to u vás bežné. 
Čakajú vás chvíle symbolických návratov do 
minulosti, do detstva, budete rekapitulovať 
svoj život, prípadne meditovať. Je tiež 
možné, že úspešne pokročíte v boji s nejakou 
chorobou, návykovými látkami, prípadne 
niekým, alebo niečím negatívnym, čo vám  
v poslednom čase spôsobovalo problémy.
Spomeňme aj spln Mesiaca v dome 
zdravia a práce 5. júla. Okolo tohto dátumu 
si dajte pozor na ohrozenie zdravia, 
prepracovanosť, prípadne nebezpečenstvo 
úrazu.

Vanda    www.astrotouch.com 

máj | jún | júl



PANNA 

23. 8. – 22. 9.

Máj 2020
Vedie vás túžba po dobrodružstve 
a poznávaní. Niečo z toho, čo ste 

sa naučili, môžete onedlho aj zúročiť. 
Koncom mája sa totiž objaví zaujímavá 
pracovná príležitosť.
Začiatkom mája prechádza Mars 
posledným úsekom vášho domu  
zdravia a práce. Je to dom, tradične 
spájaný so zdravím, kondíciou,  
životným štýlom. Tomu patrila  
v apríli veľká časť vašej energie  
a platí to aj o prvej polovici tohto  
mesiaca. Prvé týždne sú zároveň 
orientované na dom filozofie. Slnko 
v tomto dome prináša radosť zo štúdia, 
z nových zážitkov, cestovania, alebo 
spoznávania zaujímavých ľudí.  
Spln Mesiaca 7. mája ešte podčiarkuje 
danú tému. Signalizuje, že jedna etapa 
školy života je za vami a vy hneď, alebo 
čoskoro vstúpite do novej, ktorá vás 
posunie k oveľa vyšším métam.  
Po prvých troch týždňoch sa Slnko  
pripojí k ďalším planétam v astrologickom 
dome kariéry a o slovo sa začnú hlásiť 
pracovné záležitosti. Preto záverečný 
týždeň môže dať nečakaný impulz  
vašej kariére.  
V tom čase bude Mars už vo vašom  
dome partnerstva, nasmerovaný  
k témam ako láska a medziľudské  
vzťahy. Nastupuje obdobie, počas  
ktorého vložíte veľa energie aj 
do partnerského vzťahu.

jÚN 2020
Chcete sa presadiť a medziľudské  
vzťahy pritom zohrajú svoju úlohu.  
Prvé tri týždne z veľkej časti pohltí 
kariéra. Ale záver mesiaca už bude  
patriť chvíľam s partnerom a priateľmi.

Mars bude naďalej vo vašom  
astrologickom dome partnerstva. 
Pozitívnym prínosom je energia, ktorú 
dokážete investovať do existujúceho, 
alebo vznikajúceho partnerského vzťahu. 
Nečakajte však len chvíle plné romantiky. 
Často bude treba krotiť výbušnosť  
a vyhýbať sa konfliktom. Presmerujte 
nadbytočnú energiu do športu, alebo 
fyzickej práce. 
To, čo je teraz nemenej dôležité, je kariéra. 
Tú ovplyvňuje Slnko v desiatom dome už 
od konca uplynulého mesiaca. Aj prvé tri 
júnové týždne sú ešte skvelé pre postup  
v zamestnaní, alebo úspešné odštartovanie 
novej kariéry. 
Koncom mesiaca Slnko vstúpi do vášho  
11. domu (domu priateľstva). To znamená, 
že vykonáte veľa práce pre priateľov a ľudí, 
ktorí to potrebujú. Možno sa zapojíte do 
činnosti nejakého spoločenstva, alebo 
charitatívnej organizácie. 

jÚL 2020
Prvá polovica mesiaca bude mimoriadne 
spoločenská. Potom ale zatúžite po 
samote, veď niektoré veci musí človek 
vyriešiť a zvládnuť bez cudzej pomoci.
V júli bude Mars vo vašom ôsmom dome. 
Preto množstvo vašej energie bude 
patriť nejakým záležitostiam, súvisiacim 
s dedičstvom, alebo s majetkom, ktorý 
nepatrí len vám. Nárast sexuálnej energie 
je tiež pravdepodobný. 
Tento mesiac bude bohatý na spoločenské 
udalosti, keďže Slnko je v dome priateľstva. 
Zdá sa, že najmä prvé tri týždne prinášajú 
príležitosti začať realizovať nejaký 
svoj dávny sen, nadviazať, alebo oživiť 
priateľstvá, prípadne sa úspešne pridať 
k nejakej charitatívnej, či humanitárnej 
skupinovej aktivite. 
Spomeňme aj spln Mesiaca 5. júla, 
ktorý prinesie ukončenie istej, trochu 
špekulatívnej, záležitosti. Môže to byť 
finančný hazard, tajná ľúbostná aféra, 
alebo nejaká iná riskantná záležitosť. 
Koncom mesiaca príde rekapitulácia  
a bude treba dokončiť veci 
nedokončené…

Vanda    www.astrotouch.com 

máj | jún | júl



VÁHY 

23. 9. – 22. 10.

Máj 2020
Začiatkom mesiaca nebude  
chýbať vzrušenie. Zariadiť  

treba aj isté majetkové záležitosti.  
Neskôr budete riešiť dilemu, či sa  
zbaviť nahromadenej práce, alebo  
radšej relaxovať, či dokonca 
dovolenkovať.
Mars je začiatkom mesiaca ešte  
vo vašom dome potešenia. Tým  
vrcholí obdobie, počas ktorého ste 
vynaložili veľa energie na aktivity,  
súvisiace s deťmi, fyzickou láskou,  
alebo nejakou tvorivou prácou.  
Slnko je v zajatí ôsmeho domu.  
Môžete sa preto tešiť na zaujímavé  
erotické experimenty, alebo príjemný  
flirt. 
Hlavne sa však budete musieť venovať 
financiám, súvisiacim s niekým iným.  
Prvé dva týždne sú na to ako stvorené,  
s výnimkou dní okolo splnu 7. mája. 
Od 22. mája vás začnú postupne 
zamestnávať aj témy domu filozofie.  
Je možné, že sa vyberiete na dovolenku, 
alebo využijete príležitosť študovať,  
učiť sa nové veci.  
V tom čase bude Mars už v ďalšom 
znamení, aby svoju energiu investoval 
do pracovných a zdravotných záležitostí. 
Potrebujete sa zbaviť kopy nezáživnej, 
rutinnej roboty. U niektorých z vás  
hrozí stres, lebo si toho naložili priveľa  
v práci, aj doma.

jÚN 2020
Pracujete a rozširujete si obzory.  
To, čo ste sa naučili, sa vám zíde,  
pretože vaša kariéra sa začína koncom 
mesiaca nanovo rozbiehať. 
Mars je v dome zdravia a práce.  
Hrozí konflikt z nutnosti pracovať pre 

niekoho iného a zároveň pre seba.  
Ak zabudnete na pravidelný oddych, 
ohlásia sa bolesti hlavy, horúčky,  
zosilnenie chronických bolestí.  
Možno si nakoniec poviete, že práca  
počká, ale zdravie a kondícia vyžadujú 
okamžitú pozornosť.  
Prvé týždne sú orientované aj na  
záležitosti domu filozofie a prinášajú  
radosť zo štúdia, z nových zážitkov,  
z cestovania.  
Ak na to máte, ujdite do nejakej  
zaujímavej ďalekej destinácie. Či ale  
budete doma, alebo v exotickej cudzine, 
budete sa často zamýšľať nad svojimi 
životnými postojmi a budúcnosťou. 
Opätovne zvážite možnosti ďalšieho  
štúdia. 
Po troch týždňoch Slnko zmení znamenie  
a zaslúži sa o to, že si záver mesiaca  
zaradíte k najúspešnejším obdobiam 
v tomto roku, pokiaľ ide o kariéru.  
Dočkáte sa odmeny za nedávne úspechy 
a do ďalšej etapy vstúpite s optimizmom.

jÚL 2020
Stále úspešne pracujete na sebe 
a otvárajú sa vám nové možnosti nielen 
v zamestnaní, ale aj v partnerskom 
živote. 
Mars bude vo Vašom dome partnerstva 
a budete mať tak nový prílev energie na 
vzťahy s blízkymi ľuďmi. Pozor však na 
výbušnosť a hádky, lebo červená planéta 
prináša veľa energie v akomkoľvek smere, 
aj tom negatívnom. Držte svoje vášne na 
uzde a venujte sa športu.  
To, čo je teraz nemenej dôležité,  
je práca. Tú ovplyvňuje Slnko  
v desiatom dome už od konca júna.  
Aj prvé tri júlové týždne sú skvelé pre 
postup v zamestnaní, alebo úspešné 
odštartovanie novej kariéry. Pracovné 
záležitosti sa však budú prelínať  
s rodinnými. Naznačuje to aspoň spln 
Mesiaca, ktorý vám okolo 5. júla prinesie 
ukončenie určitej etapy rodinného života. 
22. júla Slnko prejde do domu priateľstva 
a podporí vás v úsilí pomáhať druhým 
ľuďom. 

Vanda    www.astrotouch.com 

máj | jún | júl



ŠKORPIÓN 

23. 10. – 21. 11.

Máj 2020
Rodina, láska, potešenie a peniaze. 
Pre mnohých životné priority. Tento 

mesiac sa nevyhnete žiadnej z týchto tém.
Prvý týždeň bude patriť najmä rodičom, 
deťom, alebo otázkam bývania, keďže 
Mars prechádza posledným úsekom vášho 
domu domova. Uzatvoria sa tým týždne, 
počas ktorých ste vynakladali veľa energie 
na aktivity, súvisiace s vaším domovom 
a rodinou. 
Súkromné záležitosti akcentuje spln 
Mesiaca 7. mája vo vašom znamení. 
Prišiel čas zatvoriť dvere za istými vecami 
a pohnúť sa v živote ďalej. Zmeny sú 
nevyhnutné, aj keď zo začiatku z nich 
budete mať obavy. Napokon sa ale 
v oblasti medziľudských vzťahov vyčasí. 
Postará sa o to v siedmom astrologickom 
dome vášho horoskopu Slnko s Uránom. 
Zdá sa, že  láska je opäť na obzore.  
Mars sa neskôr presunie do vášho 
astrologického domu potešenia.  
S nadšením sa pustíte do činností, ktoré 
vám prinášajú radosť, ale počas uplynulých 
dvoch rokoch ste ich zanedbávali. 
22. mája Slnko prejde do ôsmeho domu.  
To vás koncom mesiaca udrží pri 
súkromných témach, akými sú sex  
a pre mnohých aj téma peňazí. 

jÚN 2020
V júni popustíte uzdu tvorivosti  
a hravosti. Popritom musíte riešiť aj 
isté majetkové záležitosti. Ale posledný 
týždeň dostanete možnosť uniknúť  
a objaviť nové zážitky a nové obzory.
Mars bude vo vašom astrologickom  
dome potešenia. Znamená to týždne,  
počas ktorých vynaložíte veľa energie  
na aktivity, súvisiace s deťmi, fyzickou 
láskou, alebo nejakou tvorivou prácou. 

Prvé tri týždne sú zároveň orientované aj 
na záležitosti ôsmeho domu. Ten sa týka 
sexuálneho správania a peňazí, ktoré súvisia 
s inými ľuďmi. Môžete sa preto tešiť na 
zaujímavé erotické experimenty, prípadne 
príjemný nový flirt. Hlavne sa však budete 
musieť venovať financiám, ktoré sú zdieľané, 
alebo súvisiace aj s niekým iným. Pôjde 
o dedičstvo, pôžičku, investíciu, finančné 
vyrovnanie, alebo daňové záležitosti a pod.
Neskôr sa Slnko presunie za Merkúrom do 
vášho deviateho domu (domu filozofie). 
Tento astrologický dom býva tradične spájaný 
s náboženstvom, cestovaním, cudzími 
krajinami, vyšším vzdelaním, právom, etikou 
a morálkou. Začnete sa zamýšľať nad svojimi 
životnými postojmi a svojou budúcnosťou. 
Ak musíte riešiť aj nejaké právne záležitosti, 
je pravdepodobné, že tento mesiac sa veci 
konečne pohnú dopredu.

jÚL 2020
Popri množstve pracovných povinností 
rastie vaša túžba po dobrodružstve  
a poznávaní. Preto si všemožne rozširujete 
obzory. Niečo z toho, čo ste sa naučili, 
môžete onedlho aj zúročiť. Koncom júla sa 
totiž objaví zaujímavá pracovná príležitosť.
Júl strávi Mars vo vašom dome zdravia a 
práce. Prináša vám to vynaloženie množstva 
energie na pracovné a zdravotné záležitosti. 
Pôjde najmä o prácu, ktorá si bude vyžadovať 
veľa síl a zároveň sústredenosť na detaily 
(kompletizácia, triedenie, upratovanie). Hrozí 
konflikt z nutnosti pracovať pre niekoho 
iného a zároveň pre seba. Ďalším možným 
prejavom tejto energie sú bolesti hlavy, 
horúčky, zosilnenie chronických bolestí. 
Pozitívnym sprievodným javom asi bude 
entuziazmus, s ktorým sa pustíte do riešenia 
nejakých zdravotných problémov, prípadne 
diét či pravidelnejšej športovej aktivity.
Prvé tri týždne sú orientované aj na 
záležitosti domu filozofie a prinášajú  
radosť zo štúdia, z nových zážitkov, 
cestovania, alebo spoznávania  
zaujímavých ľudí. Určite si rozšírite obzory.
V druhej polovici mesiaca sa postupne, 
čoraz naliehavejšie, začnú o slovo hlásiť 
pracovné záležitosti.

Vanda    www.astrotouch.com 

máj | jún | júl



STRELEC 

22. 11. – 21. 12.

Máj 2020
Kopa rutinnej roboty, pohovory, 
u niektorých z vás termíny u lekára, 

u iných diéty a drina v telocvični - to 
sú témy prvých týždňov. Musíte toho 
stihnúť čo najviac, lebo koncom mesiaca 
vás na plný úväzok zamestnajú rodinné 
a partnerské záležitosti.
Začiatkom mesiaca je Mars ešte vo vašom 
treťom dome, aby ukončil niekoľkotýždňové 
obdobie, ktoré bolo pomerne náročné z 
hľadiska komunikácie s ľuďmi. Nechýba 
impulzívnosť a útočnosť. Pritom lepšie by 
bolo držať sa na uzde, veď je toho dosť, čo 
musíte prvý týždeň zariadiť a dohodnúť. 
Máj je zároveň mimoriadne vhodný pre 
vytrvalý pracovný maratón, alebo pre 
definitívne vyriešenie nejakého zdravotného 
problému. Spomeňme v tejto súvislosti 
aj spln Mesiaca 7. mája vo vašom dome 
podvedomia. Tento prinesie vyvrcholenie 
niečoho, čo vám už dlhšiu dobu 
znepríjemňuje život a podľa všetkého naozaj 
ide o dôsledky zanedbávania zdravotných 
záležitostí a kondície. Rozhodnete sa zmeniť 
životný štýl, možno aj zhodiť prebytočné kilá. 
V tom prípade pripomíname, že hladovka je 
vraj najúčinnejšia práve po splne. 
Koniec mesiaca, s Marsom už v dome 
domova a so Slnkom, Merkúrom a Venušou  
v dome partnerstva, bude patriť rodine  
a v rámci nej najmä partnerským 
záležitostiam. Ak túžite po oživení 
partnerského života, dostanete príležitosť - 
láska je na dosah.

jÚN 2020
Rodinné hodnoty a partnerské  
záležitosti - to sú teraz vaše témy.  
Aj keď v druhej polovici mesiaca vám 
začne v hlave strašiť aj čosi ďalšie:  
majetok a peniaze...

Červená planéta bude tento mesiac  
vo vašom dome domova. Znamená to,  
že prežijete obdobie, počas ktorého 
vynaložíte veľa energie na aktivity,  
súvisiace s domovom a rodinou.
V láske a partnerských vzťahoch sa vám začne 
mimoriadne dariť. V dome partnerstva máte 
Slnko a aj ďalšiu kozmickú podporu. Preto 
počas prvých troch týždňov buď definitívne 
ukončíte beznádejný vzťah, alebo stretnete 
novú lásku, či zistíte, že v zdanlivo rutinnom 
vzťahu opäť svitá na lepšie časy.
Koncom mesiaca Slnko zmení znamenie  
a nastolí témy ako dedičstvo, alebo majetok, 
zdieľaný spoločne s niekým iným (súkromným, 
alebo obchodným partnerom a pod.). Ak je 
dosiahnutie úspechu závislé na financiách  
z cudzích zdrojov, pustite sa do ich zháňania. 

jÚL 2020
Tento mesiac popustíte uzdu tvorivosti 
a hravosti. Popritom musíte riešiť aj 
isté majetkové záležitosti. Ale posledný 
týždeň dostanete možnosť uniknúť  
a spoznať niečo nové.
V júli bude Mars vo Vašom dome 
potešenia. Znamená to týždne, počas 
ktorých vynaložíte veľa energie na aktivity, 
súvisiace s deťmi, fyzickou láskou, alebo 
nejakou tvorivou prácou. 
Prvé tri týždne sú zároveň orientované 
aj na záležitosti ôsmeho domu. Ten sa 
týka sexuálneho správania a peňazí, ktoré 
súvisia s inými ľuďmi. Môžete sa preto 
tešiť na zaujímavé erotické experimenty, 
prípadne príjemný nový flirt. Hlavne sa 
však budete musieť venovať financiám, 
ktoré sú zdieľané, alebo súvisiace aj  
s niekým iným. Pôjde o dedičstvo,  
pôžičku, investíciu, finančné vyrovnanie, 
alebo daňové záležitosti a pod. 
Finančné záležitosti sú akcentované aj 
splnom Mesiaca 5. júla v dome peňazí.  
Ten naznačuje, že prídete o zdroj časti 
svojich príjmov. Nemajte však strach  
- ako sa neskôr ukáže, umožní vám to 
objaviť lákavé nové možnosti.
22. júla Slnko prejde do domu filozofie. 
Vyberiete sa na dovolenku, alebo využijete 
príležitosť študovať, učiť sa nové veci. 

Vanda    www.astrotouch.com 

máj | jún | júl



KOZOROŽEC 

22. 12. – 19. 1.

Máj 2020
Tento mesiac budete mať do činenia 
s nezvyčajne vysokými sumami. 

A konečne si začnete naplno užívať. 
Záver mája už bude viac zameraný 
na prácu a prípadné zmeny v životnom 
štýle.
Začiatkom mája nachádzame Mars 
vo vašom astrologickom dome peňazí.  
Ešte stále zarábate, ale aj bez zábran 
míňate. Rozhadzovať peniaze budete 
najmä počas prvého týždňa, kedy vás  
aj Slnko v dome potešenia nabáda,  
aby ste si dožičili, čo sa dá. Hviezdy 
jednoznačne hovoria, že si budete  
skvele užívať. Nič nebude obmedzovať  
váš tvorivý prejav a môžete sa venovať 
deťom, zábave, nejakej kreatívnej  
aktivite, alebo aj hazardu. Ani flirt,  
či ľúbostná aféra nie sú vylúčené.  
Zvýšte opatrnosť okolo splnu 7. mája. 
Najmä si dajte  
pozor na „priateľov“. 
V druhej polovici mesiaca, s Marsom 
čerstvo nasťahovaným do vášho  
tretieho domu, nastúpi obdobie,  
ktoré bude pomerne náročné z hľadiska 
komunikácie. Čaká vás náchylnosť  
k impulzívnosti, energickosti, útočnosti.  
22. mája sa Slnko ocitne vo vašom  
dome práce a zdravia. Kým ste sa bavili, 
práca čakala, až sa jej nazbierala slušná 
kopa.  Tak si vyhrňte rukávy a niečo  
s tým urobte. 

jÚN 2020
Máte pred sebou množstvo rutinných 
povinností, ktoré musíte zvládnuť. 
Nepôjde len o prácu, ale aj o zdravie - 
treba niečo urobiť s kondíciou, takže 
smelo do toho. A na konci mesiaca vás 
čaká láska. 

Mars bude vo vašom treťom astrologickom 
dome. Znamená to obdobie, ktoré bude 
asi najťažšie v tomto roku z hľadiska 
komunikácie s ľuďmi. Ovláda vás teraz 
náchylnosť k impulzívnosti, energickosti, 
útočnosti. A pritom toľko vecí treba  
vybaviť, napísať, dohodnúť...
Prvé tri týždne sú orientované aj na dom 
zdravia a práce. Preto nemalý dôraz je  
teraz na rutinných pracovných 
povinnostiach, kondícii a zdravotných 
záležitostiach. 
Neskôr Slnko prejde do znamenia vášho 
siedmeho domu (domu partnerstva).  
To znamená, že nastúpi intenzívne  
obdobie, pokiaľ ide o lásku a partnerské 
vzťahy. Nie vždy sa veci daria samé od seba, 
občas nás úspech stojí trochu viac námahy 
a obetí. A to bez ohľadu na to, či patríte  
k slobodným, alebo k zadaným.

jÚL 2020
Rodinné hodnoty a partnerské  
záležitosti - to sú tento mesiac vaše 
priority. Aj keď v druhej polovici  
mesiaca sa k nim pridajú aj úvahy  
o majetku a financiách.
Červená planéta bude v júli vo vašom 
dome domova. Znamená to, že prežijete 
obdobie, počas ktorého vynaložíte  
veľa energie na aktivity, súvisiace  
s domovom a rodinou.
V istom zmysle vás čaká najšťastnejší 
mesiac tohto roka. V láske a partnerských 
vzťahoch sa vám začne mimoriadne dariť. 
V dome partnerstva máte Slnko a aj ďalšiu 
kozmickú podporu. Preto počas prvých 
troch týždňov buď definitívne ukončíte 
beznádejný vzťah, alebo stretnete novú 
lásku, či zistíte, že v zdanlivo rutinnom 
vzťahu opäť svitá na lepšie časy.
Osobné záležitosti akcentuje aj spln 
Mesiaca 5. júla vo vašom znamení, ktorý 
uzatvorí určitú etapu v osobnom živote.
Koncom júla bude Slnko už v ôsmom 
dome. Ak musíte riešiť nejaké finančné 
záležitosti, je možné, že konečne sa veci 
pohnú dopredu. Rozmýšľate o leasingu, 
grante, či pôžičke? Možno je ten  
správny čas.

Vanda    www.astrotouch.com 
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VODNÁR 

20. 1. – 18. 2.

Máj 2020
V máji budete riešiť otázniky  
okolo rodiny, bývania a financií. 

Koniec mesiaca prinesie navyše veľa 
vzrušenia a zábavy.
Už v apríli ste vynaložili veľa energie 
na domov a rodinu a tento mesiac to bude 
podobné. Budete sa venovať rodičom, 
starým rodičom, alebo kupovať, prípadne 
renovovať byt, či dom. Rodina dostane 
prednosť pred kariérou a zdá sa, že to 
váš zamestnávateľ prežije. Len v dňoch 
okolo 7. mája môže byť trochu náročnejšie 
zvládať jedno, aj druhé. 
Neskôr sa červená planéta presunie  
z vášho znamenia do nasledujúceho 
a začne naliehavo upozorňovať 
na finančné záležitosti - najmä na  
peniaze, ktoré zarábate vlastnými silami. 
Možno ukončíte istý projekt a ocitnete sa 
na prahu nových možností. Alebo je to 
znak toho, že bude treba investovať vyššiu 
čiastku do rodiny a do bývania. 
22. mája sa Slnko pridá k planétam  
v piatom astrologickom dome. Zdá sa,  
že sa konečne opäť môžete venovať 
deťom, nejakej kreatívnej aktivite,  
alebo koníčkom. Užite si teda záverečný 
májový týždeň a aj podobne ladené  
prvé júnové týždne.

jÚN 2020
Tento mesiac budete zarábať, ale aj 
utrácať a užívať si. Záverečný týždeň  
vás navyše podnieti k pozitívnym 
zmenám v životnom štýle. 
S Marsom vo vašom dome peňazí prežijete 
obdobie, počas ktorého vynaložíte veľa 
energie na finančné a majetkové záležitosti. 
S veľkým entuziazmom sa púšťate do 
zarábania peňazí. Niektorí z vás budú  
nielen zarábať, ale aj míňať vo veľkom štýle.

Nenecháte sa obmedzovať v tvorivosti, 
hravosti a zábave. Niektorí z vás sa 
nezastavia ani pred hazardom. Flirt, či 
ľúbostná aféra takisto nie sú vylúčené. 
To všetko má na svedomí Slnko v dome 
potešenia. 
Po prvých troch týždňoch Slnko vstupuje 
do vášho šiesteho domu (domu práce  
a zdravia). V rovnakom dome nachádzame 
aj ďalšiu kozmickú podporu a tak sa zdá,  
že začnete intenzívnejšie uvažovať  
o zmene životného štýlu, preorganizovaní 
rutinných pracovných povinností a riešení 
prípadných zdravotných problémov.

jÚL 2020
Máte pred sebou množstvo rutinných 
povinností, ktoré musíte zvládnuť. 
Nepôjde len o prácu, ale aj o zdravie - 
treba niečo urobiť s kondíciou, takže 
smelo do toho. Na konci mesiaca vás čaká 
láska. Alebo aspoň to, čo z nej ostalo.
V júli bude Mars vo vašom treťom 
dome. Znamená to obdobie, ktoré bude 
asi najťažšie v tomto roku z hľadiska 
komunikácie s ľuďmi. Ovláda Vás teraz 
náchylnosť k impulzívnosti, energickosti, 
útočnosti. A pritom toľko vecí treba 
vybaviť, napísať, dohodnúť...
Prvé tri týždne sú orientované aj na 
dom zdravia a práce. Nemalý dôraz je 
na rutinných pracovných povinnostiach, 
kondícii a zdravotných záležitostiach.  
Tieto týždne sú mimoriadne vhodné 
pre vytrvalý pracovný maratón, ale aj 
pre naštartovanie pravidelnej kondičnej 
aktivity, začatie diéty, cvičenia. Konečne sa 
do toho môžete pustiť. Alebo si aspoň pre 
radosť zadovážte nejaké zvieratko.
Spomeňme v tejto súvislosti aj spln 
Mesiaca 5. júla vo Vašom dome 
podvedomia. Tento spln prinesie 
uzatvorenie istého problému, ktorý Vám 
už dlhšiu dobu znepríjemňoval život. 
Opäť sa zdá, že by mohlo ísť o dôsledky 
zanedbávania zdravotných záležitostí  
a kondície.
Koncom mesiaca Slnko prejde  
do znamenia Leva - vášho domu 
partnerstva. 

Vanda    www.astrotouch.com 
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RYBY 

19. 2. – 20. 3.

Máj 2020
Témou prvého týždňa sú podivné, 
u mnohých dokonca utajované 

aktivity. Okrem toho vás čaká množstvo 
príjemných stretnutí a rozhovorov.  
Záver mája prinesie zmeny, ktoré 
pozitívne ovplyvnia rodinný život.
So Slnkom v treťom astrologickom 
dome sú prvé týždne orientované 
na komunikáciu, cestovanie na krátke 
vzdialenosti, blízke medziľudské kontakty. 
Čaká vás množstvo rozhovorov.  
Veľa času strávite so starými priateľmi, 
alebo súrodencami. 
Spln Mesiaca 7. mája vo vašom dome 
filozofie ešte podčiarkuje danú tému.  
Istá ďaleká cesta, alebo vzdelávací  
projekt sa ukážu byť sklamaním,  
ale - ako neskôr zistíte - umožní vám to 
zamerať sa na nové možnosti. 
Začiatkom mája prechádza Mars 
posledným úsekom vášho domu 
podvedomia. Ten je tradične spájaný 
s vecami skrytými a neznámymi, s tajnými 
nepriateľmi, samotou, únikom od reality, 
chorobami, alkoholom, drogami. Aj 
niečomu z toho patrila a ešte pár dní patrí 
vaša energia. Neuzatvárajte sa pred vašimi 
blízkymi. Práve na nich, alebo na vás útočia 
nástrahy dvanásteho domu. Jedna strana 
pomôže druhej dostať sa z toho bez ujmy. 
22. mája sa Slnko pripojí k planétam 
v dome domova. 

jÚN 2020
Prvé týždne patria rodinnému hniezdu. 
Druhá polovica mesiaca prinesie navyše 
veľa radosti a vzrušenia, ale aj sklony 
neprimerane riskovať.
Mars sa nasťahoval do vášho znamenia, 
čo je skvelé. Znamená to, že vynaložíte 
veľa energie na seba, svoj vzhľad a záujmy. 

Červená planéta vás vyzbrojí energiou  
a rozhodnosťou.
To, čo je prvé tri týždne najdôležitejšie,  
sú záležitosti domova a rodiny. So Slnkom 
v astrologickom dome domova sa môžete 
úspešne venovať aktivitám, súvisiacim  
s rodinou a domácnosťou. Navštívte 
rodičov, vychutnajte rodinnú pohodu,  
alebo dokončite prerábky v byte,  
či v dome.
Koncom mesiaca Slnko vstúpi do vášho 
piateho domu (domu potešenia). Keďže 
tento dom súvisí napríklad s deťmi, možno 
zistíte, že sú teraz najdôležitejšou súčasťou 
vášho života.
Či už s deťmi, alebo bez nich - prichádza 
čas hravosti, flirtu, zábavy, ale zároveň vás 
hviezdy varujú, aby ste sa nenechali príliš 
strhnúť. Rozvaha je namieste.

jÚL 2020
Tento mesiac budete mať do činenia  
s nezvyčajne vysokými sumami.  
A konečne si začnete naplno užívať. 
Posledné dni mesiaca vás navyše 
podnietia k pozitívnym zmenám  
v životnom štýle.
V júli bude Mars vo vašom dome peňazí. 
Znamená to, že prežijete obdobie, počas 
ktorého vynaložíte veľa energie na finančné  
a majetkové záležitosti. S veľkým 
entuziazmom sa púšťate do zarábania peňazí.  
Niektorí z vás sa ale skôr pustia do míňania.
Rozhadzovať peniaze budete najmä 
počas prvých troch týždňov. Tie sú totiž 
orientované na dom potešenia. Máte  
v ňom Slnko a aj ďalšiu kozmickú podporu. 
Preto nič nebude obmedzovať váš tvorivý 
prejav a vy sa môžete venovať deťom, 
zábave, nejakej kreatívnej aktivite, alebo aj 
hazardu. Ani flirt, či ľúbostná aféra nie sú 
vylúčené.
Spomeňme aj spln Mesiaca 5. júla, 
ktorý prinesie koniec jedného priateľstva, 
alebo práce pre nejakú komunitu ľudí.
Koncom mesiaca sa Slnko presunie  
do ďalšieho znamenia a vy začnete 
intenzív-nejšie uvažovať o zmene 
pracovnej rutiny a opustení niektorých 
nezdravých návykov.

Vanda    www.astrotouch.com 

máj | jún | júl


