Had - čínsky horoskop

Had je tajomné zviera s mnohými významami.
„Falošný ako had, jedovatý ako had, chovať hada na srdci“ – to je tá zlá stránka. Had je aj
múdry, ostrovtipný, rozhodný, príťažlivý, šarmantný, citlivý a múdra tvor. Je skôr mlčanlivý, je to
intelektuál, ktorý rád filozofuje.

Spolieha sa len na vlastné tušenia, cítenia, sympatie, nenechá sa ovplyvniť druhými – má šiesty
zmysel. Nevie prehrávať, miluje peniaze a majetok, je od prírody lenivý, preto vyhľadáva
povolania, kde možno dobre zarobiť bez námahy.

Had je šieste znamenie čínskeho horoskopu. Had je znamením múdrosti a húževnatosti. Ľudia
narodení v znamení hada sú veľmi prispôsobiví, radi sa vrhajú do nových vecí. Had je
premýšľavé a inteligentné znamenie. Had pracuje svojím vlastným tempom, dokáže veľmi
rýchlo jednať a nerád prehráva.
Had býva často poverčivý a túži po pokojnom živote. Pri kontakte z ľuďmi je skôr zdržanlivejší a
stráži si svoje súkromie. Had je veľkou oporou pre partnera, avšak hada sklamete, tak vám to
nikdy neodpustí. Had patrí medzi najinteligentnejšie znamenie zverokruhu.
Zdravie
Had je citlivý na zmeny počasia a prostredia. Nerobí mu dobre ani prílišné požívanie alkoholu a
jedla, ale väčšie zdravotné problémy sa mu vyhýbajú.
Láska a Manželstvo
Had je príťažlivé, vášnivé znamenie. Had je veľmi obľúbený a má veľa nápadníkov. V
partnerskom živote je had žiarlivý a majetnícky, vyžaduje vernosť a oddanosť.
Zamestnanie
Had sa hodí pre rôzne povolania je veľmi vytrvalý. Had má dobré organizačné schopnosti a
výborné obchodné schopnosti. Darí sa mu aj v oblasti umenia a remesla.
Peniaze
Had je vo vzťahu k peniazom opatrný, vyhýba sa riskantným obchodom. Had sa zvykne
označovať aj ako lakomé znamenie.
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Had a Partneri

Had – Potkan
Had a krysa majú spolu časté spory, ak by si chceli tieto dve znamenia vzťah udržať, musia sa
vyhýbať scénam žiarlivosti.
Had – Byvol
Had a byvol spolu veľmi dobre vychádzajú. Obe znamenia sú opatrné a v kritických situáciách
sú si nápomocní.
Had – Tiger
Had by sa mal tigrovi vyhýbať. Tento vzťah je veľmi problematický a prináša obom partnerom
viac utrpenia ako radosti.
Had – Zajac
Had a zajac vedie vytvoriť spolu pekný vzťah, ale netreba očakávať príliš veľa vášne v ich
živote.
Had – Drak
Had a drak spolu vytvárajú výborný vzťah, jedno znamenie ponúka tomu druhému to, čo iné
očakáva.
Had – Had
Harmonický vzťah je charakteristický pre tieto dve znamenia. Vedia čo majú jeden od druhého
očakávať.
Had – Kôň
Had a kôň nemajú toho veľa spoločného. Táto dvojica si nebude dobre rozumieť a ich život
bude skôr plný sporov ako lásky.
Had – Baran
Had a baran môžu spolu vytvoriť pekný vzťah. V partnerskom vzťahu nebude dochádzať ku
veľkým konfliktom.
Had – Opica
Vzťah hada a opice pripomína viac bitku než vzťah. Had a opica sa nedokážu vzájomne
pochopiť, ani nájsť spoločnú reč.
Had – Kohút
Kombinácia hada a kohúta vytvára úspešnú dvojicu. Spája ich náklonnosť a spoločná túžba po
majetku.
Had – Pes
Obe znamenia sú priateľské a ku sebe veľmi ohľaduplné. Hlbší vzťah si však vyžaduje veľa
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tolerancie.
Had – Prasa
Had a prasa nedokážu spolu riešiť problémy a majú aj problémy v komunikácii. Tieto znamenie
toho nemajú veľa spoločného. Had a prasa by sa nemali dávať do kopy.
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