Verjele ali ne, pri hujšanju so vam lahko v veliko pomoč tudi planeti.
Če ste po horoskopu devica, vam namreč odgovarja popolnoma drug način hujšanja
kot na primer vodnarki. Pomembno je, da se odpravljanja kilogramov lotite na način,
ki vam najbolje ustreza. Preberite nekaj namigov, pri tem pa nikar ne pozabite,
da najboljši recept za vitko linijo predstavljata predvsem zdrava prehrana in veliko gibanja.

OVNICA
FITNES STIL
Ovnica ima rada intenzivno vadbo in za najbolj učinkovito
pri odpravljanju napetosti in stresa se je izkazala kardio
vadba. Ker je po naravi zelo tekmovalna, si rada zastavi
zelo visoke cilje, ki jih je težko uresničiti.
VADBENI PROGRAM
Ker je zelo aktivna, jo lahko rutina začne hitro dolgočasiti.
Zato je zelo pomembno, da poskrbi, da bo vadba ves čas
zanimiva. Njen vadbeni načrt mora vključevati različne
oblike vadbe, kot je ura tenisa v ponedeljek, ob sredah
plavanje, v petek ura aerobike, pilates ali bootcamp, lahko
pa se pridruži tudi kakšni skupini in se skupaj z drugimi
člani pripravlja na maraton.
PREHRANA
Ovnica mora pojesti veliko svežih solat, rib in sadnih
sokov.

Ovnica (21. marec–20. april)
Močne točke: odločna, iznajdljiva, energična
Šibke točke: nepotrpežljiva, neubogljiva, preveč direktna
Ovnico spoznaš po tem, da je rada v vsem prva in glavna.
Ni ji težko dati pobude in narediti prvega koraka. Žal pa je
zaradi pomanjkanja potrpljenja marsikdaj tudi prva, ki
obupa, če ne dobi vsega takoj (ali prej).
Po naravi je neposredna, včasih kar preveč direktna. Ima
jasne cilje in ponavadi tudi pozna najhitrejšo pot do njih.
Njeni odzivi so hitri in marsikdaj prenagljeni. Hitro se
razburi, a se tudi hitro pomiri.
Kot neustrašna bojevnica se ne bo ustrašila izzivov, saj
praktično ne pozna strahu. Rada ima akcijo in adrenalin.
Skoraj vse ovnice obožujejo gibanje, še posebej
tekmovalne športe.

Srečni kristal: RDEČI JASPIS

Ljubezen: velika zapeljivka, zna biti ljubosumna, svojega moškega vedno
brani
Poklici: direktorica, borzna posrednica, predstavnica za odnose z javnostmi,
odvetnica
Hobiji: tek, borilni športi, tenis, ples
Barva: rdeča, bela

Slavne ovnice: Mariah Carey, Stacy Ferguson "Fergie",
Sarah Jessica Parker
Idealni partner: dvojček, lev, strelec, vodnar

Deli telesa: glava, obraz
Kako jo obdariti: Ovnice obožujejo šport. Zelo jo boste razveselili, če jo boste
obdarili z majhno pozornostjo, ki je povezana z njenim konjičkom. Poda se jim
tudi srečni kristal za ovne.

BIKICA
FITNES STIL
Tipična bikica ima najraje sproščujočo in enostavno
vadbo. Če bo v svoj urnik poskušala vključiti preveč
telovadbe naenkrat, se lahko zgodi, da se bo zaradi tega
počutila izčrpano in bo ostala brez volje. Postaviti si
mora cilje, prilagojene sebi in svojim zmožnostim, saj ji
bo tako zagotovo uspelo!
VADBENI PROGRAM
Bikica se rada odpravi na dolg sprehod s prijateljico,
lahko si privošči lahkoten tek skozi bližnji park, se vpiše
na tečaj trebušnega plesa ali se nauči tenisa. Vse, kar ji
daje možnost, da je družabna. Medtem ko kuri kalorije
obilnega kosila, rada posluša glasbo, z dodatno
motivacijo pa jo bo napolnila tudi čudovita narava.
PREHRANA
Za njo je značilno, da zelo hitro shujša. Za vitko linijo bi
se morala odreči predvsem keksom, slaščicam in mastni
hrani. Med živili, ki so zanjo najbolj primerna, so jabolka,
grozdje, žitarice, zelenjava in začimbe, denimo čili.
Pomembno je, da je vsaj petkrat na dan.

Bikica (21. april–21. maj)
Močne točke: topla, zvesta, zanesljiva, potrpežljiva
Šibke točke: trmasta, materialistična
Bikica spada med najbolj praktična in zanesljiva
znamenja zodiaka. V prvi vrsti je ljubiteljica dobre hrane
in pijače, udobja ter vsega lepega.
Odlikujejo jo trdnost, praktičnost, odločnost in moč volje.
Ker ji je varnost nadvse pomembna, bo naredila vse, da
ohrani svoj status quo.
Srečni kristal: ROŽEVEC

Za bikico je harmoničnost temelj odnosa, zato se bo zelo
trudila za srečo svojega partnerja. Nagnjena pa je h
konservativnemu, kar se odraža tudi v njenem vedenju.
Slavne bikice: Jessica Alba, Enya, Audrey Hepburn, Janet
Jackson, Uma Thurman
Ljubezen: čutna, predana, privlači jo fizična lepota, hitro
vstopi v resno zvezo, prevare ne odpusti

Poklici: bančnica, finančna svetovalka, nepremičninska posrednica,
arhitektka, cvetličarka, vrtnarka, glasbenica, biologinja, modna
oblikovalka, kozmetičarka.
Hobiji: ples, vrtnarjenje, slikanje, zbirateljstvo
Barva: rožnata, modra, zeleno-modra
Deli telesa: grlo, glasilke, ščitnica
Kako jo obdariti: Bikice obožujejo umetnost in kakovostne stvari, v
katerih lahko uživajo z vsemi svojimi čutili. Podarite jim nekaj lepega,
kar se blešči, diši ali je posebej prijetno na dotik. Poda se jim tudi
srečni kristal za Bike.

DVOJČICA
FITNES STIL
Dvojčica hitro postane nemirna, zato je fizična aktivnost
odličen način, s pomočjo katere bo zaposlila tako um kot
telo. Preden se loti hujšanja, se mora podučiti o učinkih
različnih oblik vadbe. Več znanja kot ima, bolj predana
bodo uresničevanju cilja.
VADBENI PROGRAM
Po značaju je zelo družabna, zato ji najbolj ustreza
skupinska oblika vadbe v družbi prijateljice, s katero
skupaj sestavita načrt izgube kilogramov. Glavna
prednost vadbe v paru ali skupini je, da lahko drug
drugega motivirajo, ko ima nekdo slab dan. Verjetnost, da
bo dvojčica do poletja držala zastavljene diete, bo tako
večja.
PREHRANA
Za dvojčico je značilno, da pogosto je zelo hitro in rada
zaide v restavracije s hitro prehrano. To se pozna tudi na
njeni postavi, zato ji priporočamo, da se raje odloči za
zdravo hrano, predvsem sadje.

Dvojčica (22. maj–21. junij)
Močne točke: inteligentna, iznajdljiva, vesela, fleksibilna
Šibke točke: nemirna
Zaradi obilice talentov in interesov je za dvojčico značilno,
da je razpeta med več stvarmi naenkrat. To je tudi razlog, da
običajno nobenega področja ne obvlada popolnoma. Stalno
išče in zbira informacije, ki so hrana za njen intelekt.
Je jasnega uma, vsestranska, zabavna ter polna življenja in
idej. Zaradi svoje živahnosti je dvojčica središče pozornosti
vsake zabave.
Poleg tega, da se je nanjo težko zanesti, jo je zaradi njene
dvojnosti včasih tudi težko razumeti. Spremembe v njenem
vedenju oziroma razpoloženju so lahko nenadne.

Srečni kristal: AHAT
Poklici: novinarka, pisateljica , jezikoslovka, logopedinja, knjižničarka,
napovedovalka, komentatorka, prodajalka, borzna posrednica, psihiatrinja,
psihologinja
Hobiji: učenje jezikov, pisanje, gimnastika, plavanje, skupinski športi

Slavne dvojčice: Naomi Campbell, Morgan Freeman,
Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kylie Minogue, Marilyn
Monroe
Ljubezen: spogledljiva, pozorna, občutljiva, težko izraža
čustva

Barva: rumena, oranžna, modra, siva
Deli telesa: pljuča, živčevje, roke
Kako jo obdariti: Dvojčice obožujejo vse, kar je v trendu in zabavno. Navdušile
jih bodo vstopnice za koncert ali kino. Poda se jim tudi srečni kristal za
dvojčke.

RAKICA
FITNES STIL
Kot vodni znak je rakica najbolj učinkovita, kadar se drži
točno določenega vadbenega programa. Najboljše vadbe
zanjo so tiste, pri katerih se lahko druži z drugimi in je del
ekipe, občasno pa ji ustreza tudi vadba, pri kateri se lahko
v miru posveti sebi.
VADBENI PROGRAM
Najbolje se počuti v vodi, zato so za rakice najboljša
izbira vadbe, kot so plavanje, deskanje, potapljanje,
vožnja s kajakom ... Na kožo sta ji pisana tudi joga in
pilates, saj se poleg fizičnega zdravja radi osredotoči tudi
na psihično zdravje.
PREHRANA
Rakica ima veliko smisla za kuho. Morala bi jesti
predvsem perutnino, sadje in zelenjavo. Izogniti pa bi se
morala slaščicam, belemu kruhu in pivu. Ker stresne
situacije ne delujejo najbolje na njena prebavila, naj se
jim raje izogne.

Rakica (22. junij–22. julij)
Močne točke: prijazna, skrbna, sočutna
Šibke točke: občutljiva, posesivna
Čeprav je zelo čustveno znamenje, rakica svoje občutke
pogosto skriva. Ko je prizadeta, se umakne vase.
Njen trd oklep je zgolj ščit pred zunanjim svetom, pod
njim pa se skriva zelo občutljivo bitje. Zares dobro jo
lahko spozna le tisti, ki bo v to vložil veliko časa in
potrpljenja.
Srečni kristal: AVENTURIN

Rakica je muhaste narave in pogosto melanholična, a
zelo sočutna in vedno pripravljena nesebično pomagati
drugim. Pogosto se preveč naveže, še posebej na starše
oziroma družino.
Slavne rakice: Pamela Anderson, Jessica Simpson, Meryl
Streep
Ljubezen: redko naredi prvi korak, romantična, ljubezniva,
zaščitniška, ljubljeno osebo vedno postavlja v ospredje

Poklici: igralka, hotelirka, učiteljica, kuharica, vodovodarka, bankirka,
kirurginja, zgodovinarka, arheologinja, vrtnarka
Hobiji: prostovoljstvo, zbiranje umetnin, jadranje, plavanje, smučanje na vodi,
skupinski športi
Barva: srebrna, bela
Deli telesa: prsi, maternica, želodec
Kako jo obdariti: Rakice imajo rade tradicionalna, kakovostna in
sentimentalna darila. Najbolj jo boste navdušili, če ji poklonite nekaj, kar ima
zanjo čustveno vrednost. Poda se jim tudi srečni kristal za rake.

LEVINJA
FITNES STIL
Najboljša motivacija za levinjo so komplimenti, ki jih
prejme na račun svojega fizičnega videza in sposobnosti.
Ti ji dajo dodatno motivacijo, da ostane v top formi. Videz
ji veliko pomeni in zaveda se, da je skrb za telo in zdravje
ključnega pomena.
VADBENI PROGRAM
Športne aktivnosti, pisane levinji na kožo, sta kikboks, ki
ji pomaga ostati v vrhunski formi, in tek. Najbolj uživa v
aktivnostih, pri katerih je lahko v središču pozornosti,
zato skupinske in vodene vadbe niso najboljša izbira za
njo.
PREHRANA
Levinja ima rada dobro hrano in pijačo, a ker ima dokaj
hiter metabolizem, nima prav hudih težav z odvečnimi
kilogrami. Če pa se kljub vsemu na njenem telesu
naberejo maščobne blazinice, naj na krožniku da
prednost špinači, brokoliju, kokosu in grozdju.

Levinja (23. julij–23. avgust)
Močne točke: zvesta, dostojanstvena, odgovorna,
pogumna
Šibke točke: arogantna
Levinja je zelo ponosna, samozavestna in karizmatična.
Vodstvene sposobnosti ima že v genih ter ima veliko
potrebo po tem, da je v središču pozornosti.
Da pritegne pozornost, je pripravljena narediti marsikaj. V
primeru, če je nihče ne potrebuje in ne ceni, je zelo
nesrečna – lahko celo zapade v depresijo.
Levinjine ambicije so visoke, k čemur spada tudi življenje
na veliki nogi. Obkrožena je z mnogimi ljudmi, saj je
dobra prijateljica in tudi zelo gostoljubna.

Srečni kristal: KAMENA STRELA
Poklici: igralka, režiserka, umetnica, trgovka z umetninami, komičarka,
političarka, učiteljica, turistična vodnica, direktorica, borzna posrednica,
predavateljica, kardiologinja
Hobiji: hitra hoja, pilates, družabni plesi, oblikovanje nakita, slikanje

Slavne levinje: Sandra Bullock, Whitney Houston, Jennifer
Lopez, Danielle Steel
Ljubezen: radodarna, pozorna, zvesta, požrtvovalna, za
ljubljeno osebo se bori do konca

Barva: zlata, oranžna, rumena
Deli telesa: hrbet, hrbtenica, srce
Kako jo obdariti: Levinje obožujejo ekstravaganco in luksuz. Navdušili jo boste
z darilom, s katerim bo lahko vzbujala pozornost, na primer z izbranim
nakitom. Poda se jim tudi srečni kristal za leve.

DEVICA
FITNES STIL
Devica veliko čas posveti pozornostim in med telovadbo
beleži vsak spremembo. Minute vadbe so iz dneva v dan
daljše, osredotoča pa se tudi na štetje kalorij, zaradi
česar so aplikacije, ki spremljajo njene vsakodnevne
aktivnosti, odlična izbira. Z njimi bo ostala močna in
motivirana.
VADBENI PROGRAM
Pilates, joga in meditacija so vadbe, ki pomagajo devici
umiriti misli in pozabiti vsakodnevne skrbi. Zelo
pomembne pa so tudi vaje za moč, s katerimi ohranja
svojo kondicijo in fizično moč.
PREHRANA
Za devico je najbolj primerna vegetarijanska dieta. To
pomeni, da bi morala jesti veliko kuhane zelenjave,
različne vrste solat, žitarice, paradižnik, jabolka in
banane. Hitra prehrana je greh, na katerega naj raje
pozabi, prav tako je bolje, da se izogne večji količini mesa
in zelo začinjeni hrani.

Devica (24. avgust–23. september)
Močne točke: organizirana, očarljiva, razumska
Šibke točke: perfekcionistka, analitična
Devica je znamenje služenja, zato rada pomaga drugim, je
pridna in ima visoko razvito delovno etiko. Je praktična,
organizirana, logična in inteligentna. Do sebe in drugih je
zelo zahtevna.
Visoka merila in kritičnost še najbolj škodujejo njej sami,
saj si nenehno prizadeva doseči popolnost in je nesrečna,
če ji pri tem spodleti.
Ker le redko pokaže svoja čustva, deluje hladno in
zadržano. Ima visoka moralna načela, ki se jih tudi
dosledno drži.
Slavne device: Agatha Christie, Cameron Diaz, Pink,
Claudia Schiffer, Amy Winehouse
Ljubezen: predana, zvesta, tradicionalna, išče kakovost,
počasi pokaže čustva

Srečni kristal: TIGROVO OKO
Poklici: računovodja, analitičarka, organizatorica, odvetnica, tajnica,
inšpektorica, programerka, kiropraktičarka, zdravnica, zobozdravnica
Hobiji: kolesarjenje, nogomet, vrtnarjenje, ročna dela, branje
Barva: siva, svetlo modra, bela
Deli telesa: črevesje, živčni sistem
Kako jo obdariti: Device imajo rade praktična darila. Ugotovite, kaj potrebuje,
in ji to podarite. Navdušena bo, tudi če bo dobila copate. Poda se jim tudi
srečni kristal za device.

TEHTNICA
FITNES STIL
Tehtnica je družabno bitje, ki ji najbolj odgovarjajo vadbe,
ki jih lahko izvaja skupaj s partnerjem. Zaradi tega se v
družbi prijateljice rada udeleži različnih športno
obarvanih dogodkov, obenem pa mora skrbeti tudi za to,
da ji njena dieta dovoljuje občasne pregrehe, saj se je v
nasprotnem primeru ne bi mogla dolgo držati.
VADBENI PROGRAM
Tehtnico najbolj navdušujejo vadbe, pri katerih se lahko
druži s prijateljicami in obenem skrbi za lepo in fit
postavo. Najboljša izbira so tenis, badminton, ples in
različne vodene vadbe.
PREHRANA
Piti mora veliko tekočine, predvsem vode in se izogibati
alkoholu ter vsem vrstam sladkih pijač. Na njenem
jedilniku mora biti veliko rib, pa morskih sadežev, jogurti,
paradižnik, jabolka, jagode in oreščki. Držati se mora
uravnotežene prehrane in upoštevati, da mora na dan
zaužiti 40 odstotkov ogljikovih hidratov, 30 odstotkov
beljakovin in 30 odstotkov maščob.

Tehtnica (24. september–23. oktober)
Močne točke: vljudna, poštena, dobra pogajalka
Šibke točke: neodločna, prefinjena
Tehtnica v vsem išče harmonijo in uravnoteženost. Predana
je načelu poštenosti in enakosti. Ne mara konfliktov. Če je
slučajno priča kakšnemu sporu, ji je običajno dodeljena
vloga arbitra, saj ji, zavoljo njenega šarma, marsikdo
prisluhne.
Nerada je sama, zato najbolj uživa, ko je obdana z ljudmi.
Tudi brez partnerja ne zdrži dolgo.
Srečni kristal: CITRIN

Tehtnica je lahko popolna le takrat, ko je zaljubljena. Njena
pomanjkljivost, ki se najbolj izrazi pri delu in ki pogosto vodi
do zamujanja rokov, je neodločnost oziroma presojanje
prednosti in slabosti.

Poklici: odvetnica, notarka, sodnica, model, frizerka, umetnica, pisateljica,
glasbenica, arhitektka, oblikovalka, ambasadorka, diplomatka
Hobiji: golf, drsanje, rolanje, ples, kuhanje
Barva: modra, zelena, rožnata

Slavne tehtnice: Monica Bellucci, Hilary Duff, Susan
Sarandon, Gwen Stefani, Kate Winslet, Catherine Zeta-Jones
Ljubezen: očarljiva, čustveno odvisna od partnerja, večkrat
razočarana, pripravljena prezreti partnerjeve pomanjkljivosti
v zameno za ljubezen, spogledljiva

Deli telesa: ledvica, jajčniki
Kako jo obdariti: Tehtnice znajo ceniti eleganco in prefinjenost. Razveselijo pa
se tudi vstopnic za izobraževalne dogodke in delavnice. Poda se jim srečni
kristal za tehtnice.

ŠKORPIJONKA
FITNES STIL
Glavna značilnost škorpijonke je, da ima rada ekstremne in
adrenalinske športne aktivnosti, ki so dokaz, da najbolj
uživa v premagovanju velikih fizičnih naporov. Bolj boli,
boljše je.
VADBENI PROGRAM
Ker je po značaju bojevita in zagnana, najbolj uživa v
različnih borilnih veščinah, ki ne pospešijo le njenega
srčnega utripa, ampak po njenih žilah poženejo tudi
adrenalin. Na kožo so ji pisani tudi triatloni, maratoni, tek na
dolge proge in kolesarjenje. A ker vsako telo potrebuje tudi
čas za regeneracijo, si mora vzeti čas tudi za bolj umirjene
oblike vadb, kot je plavanje.
PREHRANA
Po duši je velika hedonistka – škorpijonka rada uživa v
dobri hrani, zato se znajo kilogrami kar hitro prilepiti na
kritične dele telesa. Da ne bo za nič prikrajšana, je za njo
najboljša dieta, ki zagotavlja ravnovesje med gurmanskimi
užitki in zdravo prehrano. Jesti bi morala predvsem veliko
zelene solate, zelene, kumare, češnje in piti limonin sok.
Tako kot za bikico je tudi zanjo pomembno, da ne izpušča
obrokov.

Škorpijonka (24. oktober–22. november)
Močne točke: radovedna, seksualna, radovedna
Šibke točke: muhasta, skrivnostna
Škorpijonka je močnega karakterja. S svojo izjemno
notranjo močjo lahko negativno situacijo obrne v
pozitivno. Njena magnetična in prepričljiva osebnost ima
velik vpliv na ljudi.
Če se ji kdo zameri ali jo prizadene, tega ne bo pozabila
in bo vrnila milo za drago.
Srečni kristal: KARNEOL

Česarkoli se Škorpijonka loti, to počne strastno in
intenzivno, zato pride do jedra vsaki zadevi. Ima visoko
razvito intuicijo in veliko zanimanje za nevidne, okultne
sfere.

Poklici: psihologinja, psihiatrinja, znanstvenica, kirurginja, laborantka,
patologinja, detektivka, kriminalistka, mrliška oglednica, zavarovalniška
agentka, varnostnica
Hobiji: borilne veščine, triatlon, branje kriminalk

Slavne škorpijonke: Scarlett Johansson, Vanessa Mae,
Demi Moore, Katy Perry, Meg Ryan
Ljubezen: strastna, dominantna, posesivna, zvesta,
magnetična, ljubosumna

Barva: vijolična, črna
Deli telesa: reproduktivni organi
Kako jo obdariti: Škorpijonke obožujejo umetnost, glasbo in duhovnost.
Povabite jo na koncert ali meditacijo ali pa ji podarite umetniške pripomočke.
Poda se jim srečni kristal za škorpijone.

STRELKA
FITNES STIL
Strelka ves čas išče nove stvari in nove avanture, je
navdušena popotnica in v življenju ne želi biti le
opazovalka. Rada se udeležuje različnih športnih
tekmovanj, pogosto vadi na prostem in se druži z ljudmi,
ki v njej prebudijo tekmovalni duh. .
VADBENI PROGRAM
Najboljša izbira za strelko so adrenalinski in
nepredvidljivi športi, kot so kolesarjenje, ekstremno
plezanje in pohodništvo, medtem ko ji notranji mir
pomagajo ohranjati vadbe, kot so tek, hoja, jahanje in
joga.
PREHRANA
Rojena v ognjenem znamenju mora strelka jesti veliko
sadja bogatega z vitaminom C, paradižnik in čebulo.
Sladkor in hitra prehrana sta za strelko prepovedana,
najboljše živilo, ki bo poskrbelo, da bo žarela ves dan, je
meso.

Strelka (23. november–21. december)
Močne točke: poštena, odprta, optimistična
Šibke točke: pretirava
Strelka je nemirnega značaja in je najbolj izpolnjena, ko je
vpeta v dogajanje. Ker je radovedna, rada potuje in jo
vedno zanima več stvari hkrati. Zlahka navezuje stike in
sklepa nova prijateljstva.
Zanimajo jo tuje kulture in običaji. Ljubi zabavo, obožuje
izzive, je brezskrbna in uživa življenje.
Srečni kristal: SODALIT

Strelka potrebuje veliko prostora, da razišče svoj svet in
nima potrpljenja, če je ta njen prostor kakorkoli okrnjen.
Slavne strelke: Christina Aguilera, Katie Holmes, Britney
Spears
Ljubezen: radodarna, iskrena, dobrosrčna, potrebuje
intelektualno kompatibilnost

Poklici: diplomatka, profesorica, filozofinja, sodnica, odvetnica, bančnica,
urednica, teologinja, misijonarka, prevajalka, založnica, administratorka,
športnica
Hobiji: smučanje, kolesarjenje, potovanje, zbiranje spominkov
Barva: vijolična, purpurna, roza, rdeča
Deli telesa: stegna, kolki
Kako jo obdariti: Strelke obožujejo druženje, potovanja in raziskovanje. Zelo jo
boste razveselili s potovanjem ali kakšno adrenalinsko dogodivščino. Poda se
jim srečni kristal za strelce.

KOZOROGINJA
FITNES STIL
Kozoroginja obožuje športne aktivnosti in si brez njih ne
predstavlja življenja, saj se zaveda, da so te ključne za
dobro počutje. Veliko se udeležuje strokovno vodenih
vadb, obenem pa rada sledi trendom in preizkuša vadbe,
ki so znane po tem, da prinašajo dobre rezultate.
VADBENI PROGRAM
Njeno življenje je zelo razgibano in aktivno, zato je
najboljša izbira za njo vadba, ki jo bo lahko vključila v
svoj natrpan urnik. Odlična izbira je vadba z osebnim
trenerjem, ki se lahko popolnoma prilagodi njej ter ji
omogoča doseganje najboljših rezultatov.
PREHRANA
Kozoroginja bi morala imeti na jedilniku predvsem
zelenjavne juhe in manjše količine mastnega mesa. Za
dobro razpoloženje si lahko privošči tudi kakšno sladico,
če pa se odloči za dieto, naj ta vsebuje veliko limoninega
soka. Slednje diete so na splošno zelo osvežilne, telo
oskrbijo z vitaminom C in pravšnjo mero energije, hkrati
pa telo očistijo toksinov.

Kozoroginja (22. december–20. januar)
Močne točke: organizirana, natančna, praktična
Šibke točke: deloholičarka, racionalna
Kozoroginja velja za najbolj ambiciozno med znamenji,
čeprav navzven tega običajno ne kaže. Ko se pojavi
priložnost, nikoli ne čaka, ampak jo zgrabi z obema
rokama.
Vsak korak bo temeljito premislila in trdo garala za svoj
cilj, zato ji uspeh ne uide.
Srečni kristal: SNEŽNI OBSIDIAN

Rada uživa sadove svojega dela – slavo, ugled in denar.
Zaradi praktičnosti ji primanjkuje čustvenosti, vsaj
navidezno. V odnose vstopa previdno in se ne sili tja, kjer
ni zaželena.

Poklici: ekonomistka, knjigovodja, inženirka, geologinja, političarka, trenerka,
zobozdravnica, menedžerka, nepremičninska agentka
Hobiji: pohodništvo, plezanje, tek, glasba
Barva: rjava, siva, črna

Slavne kozoroginje: Kate Moss, Betty White, Michelle
Obama, Meghan Trainor
Ljubezen: predana, obzirna, skrbna, razumska, premalo
čustvena

Deli telesa: kosti, kolena, zobje
Kako jo obdariti: Kozoroginje imajo rade praktična in uporabna darila, ki pa
morajo biti skrbno izbrana. Poda se jim tudi srečni kristal za kozoroge.

VODNARKA
FITNES STIL
Vodnarka ne mara omejitev in zaradi tega najrajeizbira
športe, pri katerih lahko taktizira. Navdušena je nad
novimi trendi, ki ji za razliko od drugih preizkuša brez
kakršnih koli zadržkov in z velikim navdušenjem.
VADBENI PROGRAM
Vodnarka si pri vadbi rada postavlja izzive, ki so za druge
nedosegljivi, njej pa je doseganje teh najboljša in največja
motivacija. Izogibati se mora predvsem vadbam, kot sta
tek in plavanje, ki sta za njo preveč rutinski, medtem ko je
ples odlična izbira.
PREHRANA
Vodnarka se za dieto odloči samo pred kakšnim velikim
dogodkov, zato je ljubiteljica hitrih in precej drastičnih
diet, ki niso daljše od treh dni. Na kožo ji je pisana dieta z
manj maščobami, izogibati pa bi se morala tudi sladkorju
ter predvsem jesti veliko sadja (jabolka, agrumi in suho
sadje).

Vodnarka (21. januar–19. februar)
Močne točke: komunikativna, neodvisna, prijateljska,
avanturistka
Šibke točke: nezanesljiva
Zaradi njene velike prilagodljivosti in fleksibilnosti
vodnarke spremembe ne motijo. Rada se predaja
sanjarjenju in fantazijam.
Je človekoljubna in bi rada naredila svet lepši in boljši.
Hkrati pa je tudi zelo hladna in se ne znajde najbolje, ko
gre za čustva.
Ker tako ceni svoj osebni prostor, se rado zgodi, da ostane
sama in osamljena. Med ljudmi je Vodnarka priljubljena
predvsem zato, ker ne sodi. Poleg tega pa so tudi
skrivnosti pri njej vedno na varnem.
Slavne vodnarke: Paris Hilton, Christina Ricci, Shakira,
Oprah Winfrey
Ljubezen: prijazna, neodvisna, ni ljubosumna, strah jo je
globokih čustev, teži k svobodni ljubezni

Srečni kristal: OBSIDIAN
Poklici: pilotka, navigatorka, astronavtka, astrologinja, tehnologinja,
sociologinja, turistična vodnica, zdravilka
Hobiji: plavanje, kolesarjenje, fotografiranje, ekstremni športi
Barva: modra, zeleno-modra
Deli telesa: gležnji, krvni obtok
Kako jo obdariti: Vodnarke obožujejo novosti. Podarite ji nekaj, kar je ta hip
čisto novo na tržišču, ali pa znanstveno-fantastični roman. Poda se jim tudi
srečni kristal za vodnarje.

RIBICA
FITNES STIL
Bolj kot je vadba kreativna, večji je nasmešek na obrazu
ribice. Čeprav se ji včasih zgodi, da nima volje za
telovadbo, se dobro zaveda, da je ta zelo pomembna in se
trudi ves čas držati zastavljenega vadbenega programa.
Vadbe se sicer loteva počasi in postopoma, pri njej ne
pretirava in se predvsem odloča za bolj mirne športe, kot
sta joga in pilates.
VADBENI PROGRAM
Najboljša izbira za ribico so vadbe, ki bodo razgibale
njeno telo in umirile njenega duha. To so aerobika, joga,
ples, pilates in različni vodni športi. Konec koncev, je le
vodno znamenje.
PREHRANA
Ribica ima rada dobro in kvalitetno hrano, zato se zelo
težko odloči za dieto. Če pa že naredi ta korak, ji lahko
uspe le ob podpori bližnjih. Njena največja težava je, da v
stresnem obdobju tolažbo poišče v hrani. Ker je zelo
ranljiva in občutljiva, potrebuje dieto, ki bo okrepila njen
živčni sistem. Na jedilniku ribice bi morala biti jajca,
žitarice, grah, suhe slive in breskve.

Ribi (21. januar–19. februar)
Močne točke: razumevajoča, nežna, kreativna
Šibke točke: mistična, občutljiva
Riba premore veliko kreativnosti, je umetnica. Bolj kot za
praktične plati življenja se zanima za čustveno in
duhovno sfero.
Včasih ne loči stvarnosti od fantazije in se težje podreja
pravilom. Živi v svojem svetu, kjer je vse lepo in prav.
Težko jo je popolnoma razumeti. Je neodločna, zelo
nežna in senzibilna. Riba je sicer odvisna od drugih, a
vedno pripravljena pomagati pomoči potrebnim. Je zelo
občutljiva na vplive okolja.

Srečni kristal: AMETIST
Poklici: igralka, humanitarna delavka, slikarka, plesalka, glasbenica,
fotografinja, pesnica, pisateljica, filozofinja, socialna delavka, aranžerka
Hobiji: vodni športi, ribolov, branje in pisanje poezije

Slavne ribe: Jessica Biel, Cindy Crawford, Eva Longoria,
Vanessa Williams
Ljubezen: občutljiva, ranljiva, romantična, požrtvovalna

Barva: zelena, vijolična, bela
Deli telesa: stopala, limfne žleze
Kako jo obdariti: Ribe imajo rade romantiko. Razvajajte jo, naredite ji album s
slikami skupnih dogodivščin ali pa ji podarite razvajanje. Poda se jim tudi
srečni kristal za ribe.

