
ROTILE – on õnnistatud aeg 

Karjäär, töö: Karjääriväljavaated on paljutõotavad ja saad panna aluse oma tulevikule. Kui otsid 

tööd, siis pead juurde õppima, teadmisi värskendama, kinnistama oskusi. Kui sul tekib probleeme 

oma karjääri arendamisel, siis küsi nõu. Saad toetust töökaaslastest, mõttekaaslastelt, 

hobikaaslastelt – kuula ära, mida sulle öelda on ja pane see enda jaoks tööle. Heade kontaktide aeg.  

Raha: Võimalus suurendada oma rikkust. On investeeringute aeg (ka eluaseme).  

Armastus: See on hea aeg armastust otsida, leida ja armastada. Rotile on soodsad suhted endast 

vanema kaaslasega.  

Suhted: Suhted sinu ja teiste inimeste vahel on head. Sul on võimalus olla oluline osa ühiskonnast, 

kogukonnast, perekonnast.  

Tervis: Sa pead regulaarselt puhkama, väldi ületöötamist. Tervise suurim risk on organismi 

kurnatus. Pöörake tähelepanu neerudele, kuseteedele, põiele. 

 

PÜHVLILE – on aeg end esitleda ehk liigu koos muutuva ajaga.  

Karjäär, töö: On aeg esitada oma karjäärile väljakutse. Tänu oma teadmistele, saad häid 

ärivõimalusi. Too oma anded esile, esitle ennast. See aasta sobib muutuseks, ka töökoha 

muutmiseks.  

Rahaenergia on olemas, sest sa omad mainet, kuid raha tuleb välja teenida, kasutades oma aju- ja 

rammujõudu. 

Armastuse energiad on natuke peidetud, kuid samas on sel aastal võimalik kohtuda väga paljude 

inimestega. Aastas on suhte ja armastuse loomise energia olemas.  

Suhted: Hea aeg ehitada oma suhtlusvõrgustikku. Liitu erinevate sotsiaal-võrgustikega, kohtu 

inimestega, leia mõttekaaslust - see aitab sind karjääris. 

Tervis: Oluline on tuua oma ellu rõõmu - see annab sulle parema tervise. Pööra tähelepanu 

toitumisele, maole, kogu seedesüsteemile. 

Soovitus: Kui oskad ennast julgelt esitleda, tulevad sinu võimed ja oskused esile. Liiga 

tagasihoidlikuks jäädes, loobud vabatahtlikult edust. 

 

TIIGER - näita oma tarkust; KAITSEAMULETT MADU 

Karjäär, töö: Saad tunda väljakutsete energiat. Kasuta oma kogemusi, teadmisi ja oskusi, et 

lahendada tekkinud probleeme. Kui vaja otsi abi ja tee koostööd. Sul võib tulla päris mitu 

tööpakkumist, kaalu hoolega. Päris keeruline on alustada millegi uuega.  

Rahaedu ei soosi sind. Ära muutu ahneks ega liiga riskeerivaks. 

Armastuse energiates on segadus. Kõik ahvatleb, see toob juurde segadust. Jää rahulikuks. Kui sul 

on probleeme oma partneriga, siis kaasa olukorra lahendamisse abi – spetsialist, sõber jne - ära jää 

üksi.  

Suhted: Sa ei pea teesklemea heatujulisust – kui ei ole, siis ei ole. Kuid uuri kuidas oma suhteid ja 

suhtlemisoskust paranda.  

Tervis: Ole ettevaatlik, ära kiirusta liikumisel. Nõrk piirkond on jäsemed – käed, jalad. Hoolitse oma 

maksa ja närvisüsteemi eest. 

Soovitus: Õpi juurde uusi oskusi, lihvi ennast kui teemanti – sinu aeg on veel ees. 

 



JÄNES - sa meeldid inimestele 

Karjäär, töö: Sinuga soovitakse koostööd teha ja pakutakse erinevaid koostöövõimalusi. Kui sulle 

tuleb huvitav tööpakkumine, võta see vastu. Aasta soosib muutusi.  

Raha: Sinu hea maine aitavad sul luua häid võimalusi raha teenimiseks. Aga peamine sissetulek 

tuleb siiski kindlast töökohast. 

Armastuse energiad on heas toonuses. Kui otsid armastust, siis ole avatud. Kui oled armunud, siis 

võid mõelda kooselu/abielu peale. Kuna vastassoo energia on sinu jaoks sel aastal atraktiivne, siis 

on kerge armuvõrku langeda, pettuste oht.  

Suhted: Sa oled alati oodatud seltskonda, sõpruskonda, palju kokkusaamisi. 

Tervis: Tuleb olla rahulik. Eelkõige kaitsta ja hoida kaela, näo, pea piirkonda. Pööra tähelepanu oma 

jäsemetele, maksale ja närvisüsteemile. 

Soovitus: Sinu suhted on head, kasuta siis soosivat suhtlemise energiat targalt. 

 

DRAAKON – tõuse ja sära 

Karjäär, töö: Sul on head organisatoorsed ja juhtimisoskused. Kui sul on suur töökoormus, siis küsi 

abi. Kui sulle tehakse tööpakkumisi, siis kaalu seda, sest see võib tuua sulle häid arenguid. 

Raha: Võid saada ootamatu tulu, kuid vaata, et see tuulde ei lenda. Nüüd on õige aeg kaasata 

finantsnõustaja investeeringute haldamiseks. Sinu maine on sinu rahaedu vundament.  

Armastuse energia on heas toonuses. Kui oled üksik, siis osale enam üritustel. Keegi võib sind seal 

oodata. Kui oled armunud, siis näita oma armastust partnerile. Kui oled abielus, siis on tulemas 

imelise armastuse aasta. 

Suhted: Sa kohtud paljude huvitavate inimestega. See on hea alus maine loomisele  

Tervis: Pööra tähelepanu oma söömisharjumustele. Vale toitumine, joomine võivad põhjustada 

probleeme südame-veresoonkonnas. Tee korrapäraselt sporti.  

Soovitus: Sinu elus on hea aeg. Hoia ennast rõõmsameelsena, muretuna ja sa naudid tõelist heaolu 

igas hetkes. 

 

MADU - ole paindlik, kuid järjepidev 

Karjäär, töö: Sinu karjääri areng on raskendatud. Samas kui tekivad uued suunad, võimalused või 

ka uus tööpakkumine, on selles päris hea potentsiaal peidus. 

Raha: Sinu sissetulek, investeeringute seis on stabiilne, võib olla on isegi tõusujoon sees. Leia 

endale hea finantsnõustaja. 

Armastus: Armastus on sinu jaoks „magus asi“ ja sa vaatad elu läbi roosade prillide. Sa tead täpselt, 

mida vajad ja pühendud sellesse. 

Suhted: Ära sõlmi suhet inimesega, kellega kellega sa ei räägi „sama keelt“ - kerged on tulema 

valestimõistmised. 

Tervis: Vähenda füüsilist tegevust või siis korrigeeri seda, sest on olemas vigastuste oht. Pööra 

tähelepanu jäsemetele, liiigestele (käed, jalad, õlad, ka artriit). 

Soovitus: Tundub, et Ahv surub sind maha, kuid tegelikult on aastas peidus sinu jaoks võit. Seega 

ole aktiivne ja ära maga õiget hetke maha.  

 

Hobune - panustamise aeg 



Karjäär, töö: Sinu töökoormus ja vastutus kasvab. Sinu sissetulekute kasv on otseselt seotud sinu 

isikliku panusega, jõupingutusega. 

Raha seis ei muutu, seega pole ka põhjust ärevust tunda. Kui soovid investeerida, siis tee kindlaks 

oma soovid ja suuna oma energia põhjalikuks eeltööks ning seejärel tee valik.  

Armastus: Kui otsid armastust, siis see on olemas, kuid selle jaoks tuleb leida aega. Kui oled abielus 

või suhtes, siis too ellu romantikat, muidu vajub armastuseenergia sellest suhtest välja. Tunned 

sisemist vajadust abielluda. 

Suhted: Uute sõprussuhete loomisega kaasnevad ka uued vaba aja veetmise viisid. Lõpptulemusena 

aitavad suhted sind ka karjääriarengus.  

Tervis: Ära füüsiliselt üle pinguta - on vigastuste oht. Pööra tähelepanu lihastele, kõõluste, 

luustikule. Hingamiselundid on tundlikud. 

Soovitus: Tundub et vanker on raske, kuid see toob sulle hea maine ja põnevaid suhteid. 

 

KITS - ole tegutsemislainel 

Karjäär, töö: Nüüd on aeg olla julge, näita oma teadmisi, kogemusi ja tarkusi, sest need annavad 

sulle hea maine. Kui pakutakse ametialaseid väljakutseid, siis võta need vastu. 

Raha ei tule iseenesest. Sa pead tegema kõvasti tööd. Loo inimestega häid suhteid - see aitab sul 

raha nö koju tuua.  

Armastus: Austa oma partneri soove ja tundeid. Ära piira ennast ega teda. Jälgi oma keelt, et 

partnerit mitte eemale peletada. Ole andmise, jagamise lainel. 

Suhted: Tule teiste varjust välja, näita ennast. Inimsuhted pakuvad sulle uusi võimalusi nii karjääri 

kui äris. 

Tervis: Pööra tähelepanu toitumisele. Söö enam köögivilju. Tundlikumad organid on magu, 

jämesool, üldse seedesüsteemi eri osad. 

Soovitus: Kui oled töökas ja tegutsemislainel, siis tulevad ka uued võimalused. Pane oma 

individuaalne eripära maksma. 

 

AHV - kompetentsus ja väljakutsed KAITSEAMULETT MADU 

Karjäär, töö: Tee enam koostööd, kaasa erinevate valdkondade esindajad, ajurünnakud, uued 

katsetused. Aasta märgusõna on võitlejameisterlikkus. Kui vahetad töökohta, siis ära taha kohe 

suurt muutust – liigu rahulikult.  

Raha: Näib, et kõiki inimesed sinu ümber räägivad rahast. Kui keegi küsib sinult laenu või pakub 

sulle võimalust oma raha investeerinda, siis on mõistlikum sellest loobuda.  

Armastus: Piiritu kire aasta. Kui aga otsid “tõelist” armastust, siis “näed” kõikjal „konkurente“. Sinu 

isiklik armuelu võib olla väga seikluslik. 

Suhted: Sõprus(äri)suhete loomisel näita oma heatahlikkust, viisakust, isegi alandlikkust. Ära eputa 

enda oskutega ja võimetega.  

Tervis: Tundub et tervis on sel aastal tasakaalus. Aasta on niigi aktiivne, seega väldi liigset füüsilist 

pingutust. Samuti pööra tähelepanu oma närvisüsteemle, maksale, sapipõiele. 

Soovitus: Tundub, et kogud võite igas valdkonnas, kuid eduks pead sa vaeva nägema. Oluline on 

sinu väärtused, heatahtlikkus ja hea õnn on sinuga.  

 



KUKK – surve varjutab õnne 

Karjäär, töö: Karjääri edendamine nõuab sinult enam energiat. Kui sulle avaneb uue töökoha 

võimalus, siis mõtle hoolikalt läbi. Uus töö võib tuua muutumise vajalikkust, ka rahutust – kas oled 

selleks valmis? 

Rahaedu on keskpärane. Sind soovitakse kaasata erinevatesse investeerimis-projektidesse ja sulle 

tundub, et lained löövad üle pea.  

Armastuse energia tajub survet ja näib, et partner tahab sinu üle võimu haarata. Tegelikult on Kuke 

jaoks suhete tasandil aastal tervendav mõju. 

Suhted: Sa pead mõistma, kas Sinu suhe on „mürk“ või „mesi“ ja muuda, mida muutma pead. 

Veeda pigem aega oma kallite ja lähedaste inimestega.  

Tervis: Pööra tähelepanu hingamiselunditele - kopsud, nina, bronhid ja kurk. 

Soovitus: Sa tunned ennast surve all. Leia viis kuidas tekkinud sisemisi pingeid maha laadida. Astu 

välja suhtest (olukorrast), mis enam ei toimi.  

 

KOER - Hoolitseb inimeste eest 

Karjäär, töö: Sinu karjäär on stabiilne. Õpi jagama tööülesandeid, kuid tea, et otsustamine/kontroll 

peavad jääma sinu kätte. Kui saad uue tööpakkumise, siis võta see vastu.  

Rahaedu on päris hea. Sinu professionaalsed oskused toovad sulle raha sisse. Sinu suhted toovad 

sulle uusi rahavõimalusi.  

Armastus: Abielus või püsisuhtes olevad koerad saavad sel aastal vastuolulisi märguandeid. 

Armastust otsides osale enam üritustel, sest sealt leiad sõpru, mõttekaaslasi ning naudid oma 

lõõgastavat elustiili. 

Suhted: Nüüd on hea aeg ehitada toimiv sõprus-, äri-, partnerlussuhe. Hea vundament 

edaspidiseks.  

Tervis: Tee enam füüsilist sporti, mitte ekstreemsporti. Pööra tähelepanu jäsemete heaolule, samuti 

luustikule. 

Soovitus: Sa teed sel aastal palju koostööd. Kuidas delegeerida, usaldada? Kui koostöö toimib on 

tulemus eriti hea.  

 

SIGA – hoidu torme eest   KAITSEAMULETT MADU 

Karjäär, töö: Karjääri edeneb tõusvas joones. Sa mõistad oma töö eripära, õpid seda nuatima. Kui 

sul avaneb võimalus töökohta vahetada, siis mõtle enne, sest töökoha vahetust saadab 

ebastabiilsuse märk. 

Rahaedu on hea, kui sa oskad hoida madalat profiili. Olles üleolev ja liiga rahulolev, siis kaob 

varandus koos tormiga näppude vahelt.  

Armastus: Kui otsid armastust, siis osale enam üritustel. Kui oled armunud, siis loo oma partneriga 

romantilisi hetki (kalduvus klammerduda, armukadeduse energia aktiivne, soov abielluda). 

Suhted teiste inimestega on suurepärased. Inimesed julgustavad sind, toetavad sind, teevad 

komplimente. Mida alandlikum sa oled, seda enam õnn su poole tõttab.  

Tervis: Tundlik teema on diabeet, kõhulahtisus. Võib esineda põie- ja närvivalu. 

Soovitus: Hoia ennast tegevuses ning ära lange rutiini, sest energia toetab innukat tegutsemist. Ole 

hoolikas ja mõtlema iga otsuse eelnevalt läbi, et tormi ei tekiks.  


