Byvol - čínsky horoskop

Byvol je tichý, utiahnutý, pomalý, nenápadný, vyrovnaný a presný.
Vyzerá sedliacky neohrabane, ale pod povrchom je skrytá inteligencia a originalita. Má rád
samotu, niekedy sa utieka k sektárstvu. Napriek pokojnému výzoru je cholerik a násilník, vie byť
neľútostný a krutý.

Má vodcovské prednosti, je autoritatívny a rád sa drží starých zvyklostí. Je usilovný, spoľahlivý
a veľký pracant.

Byvol je považovaný za sväté zviera, preto napríklad budhistický mnísi prejavujú tomuto
zvieraťu veľkú úctu a nejedia hovädzie mäso. Byvol je druhé znamenie čínskeho horoskopu je
to znamenie sily a vytrvalosti. Byvolom môžete plne dôverovať. Byvol je znamenie, ktoré je
možné charakterizovať, ako znamenie pozitívne naladené, vytrvalé a húževnaté. Byvol je
inteligentný, aj keď nie vždy je to na prvý pohľad vidieť.
Byvol si každý svoj krok dopredu premyslí. Veľmi kladnou vlastnosťou byvola je jeho
dôslednosť. Nikdy nesľubujú viac ako môžu splniť viac konajú ako hovoria. Byvol na ľudí pôsobí
mierumilovne, ale často je tvrdohlavý a nerád mení svoj názor. Byvol je znamenie pevných
zásad nerád prijíma pomoc druhých. Byvol má prirodzené vodcovské schopnosti často môže
mať až sklon k fanatizmu. V znamení byvol sa narodili napríklad aj Napoleon a Hitler.
Zdravie
Byvol sa zvyčajne dožíva vysokého veku. Je vo výbornej kondícii a len tak ľahko neochorie. Na
druhej strane môže byvol trpieť nedostatkom odpočinku, prepracovanosťou.
Láska a Manželstvo
Byvol preferuje rozum pred srdcom. Je charakteristický nedostatkom romantiky. Byvol je verný,
úprimný a silne fixovaný na svoju rodinu. Avšak očakávajú poslušnosť a vo vzťahu neradi
prehrávajú.
Zamestnanie
Byvol patrí medzi svedomitých pracovníkov, často vykonávajú viac práce ako je ich
povinnosťou. Byvol rád pracuje sám, nerád sa dá obmedzovať inými ľuďmi. V oblasti financií nie
sú až tak úspešní a neradi menia prostredie, čo aj ťažko znášajú.

1/3

Byvol - čínsky horoskop

Peniaze
Byvol je vo vzťahu ku peniazom dosť konzervatívni. Neradi míňajú a vždy si nechávajú hotovosť
na horšie časy.
Byvol a Partneri

Byvol – Potkan
Vzťah byvol a potkan je zárukou harmonického vzťahu. Zároveň je to aj dobré spojenie pre
pracovné vzťahy.
Byvol – Byvol
Byvol a byvol majú medzi sebou zdvorilý a rezervovaný vzťah. Vzťah je trochu nudný a je skôr
založený na porozumení.
Byvol – Tiger
Vzťah byvola a tigra je veľký boj a často končí rozchodom. Obe znamenia sú odlišné a veľmi
ťažko sa chápu.
Byvol – Zajac
Byvol a zajac majú šancu na láskyplný vzťah, avšak obe znamenia sa musia prispôsobiť jeden
druhému.
Byvol – Drak
Byvol a drak sú znamenia veľmi silné, ich vzťah je plný sporov. Aby tieto znamenia vytvorili
zmysluplný vzťah, musia sa tolerovať a nájsť kompromisy.
Byvol – Had
Byvol a had majú pekný nekomplikovaný vzťah. Navzájom si jeden druhého veľmi vážia.
Byvol – Kôň
Vzťah byvola a koňa nie je veľmi vhodný. Partnerský vzťah končí rozchodom, ale obchodné
vzťahy majú veľmi dobré.
Byvol – Baran
Táto kombinácia vzťahu sa veľmi nedoporučuje. Nie je skoro žiadna šanca na trvalý a
harmonický vzťah. Veľa konfliktov hrozí aj v pracovných vzťahoch.
Byvol – Opica
Byvol a opica môžu vytvoriť pekný vzťah pokiaľ sa budú vzájomne tolerovať. Obe znamenia
majú radi peniaze.
Byvol – Kohút
Byvol a kohút majú výborné predpoklady pre pekný vzťah. V obchodnej oblasti môžu vznikať
tiež veľmi dobré vzťahy.
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Byvol – Pes
Byvol a pes nemajú veľa spoločného, preto ich vzťah nepatrí ku najšťastnejším. Obe znamenia
majú problém vzájomnej komunikácii.
Byvol – Prasa
Medzi byvolom a prasaťom vznikne skôr priemerný a chladný vzťah. Žiadne ohnivé strety a
prejavy lásky nehrozia.
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