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Rak - horoskop 2016
Rok 2016 bude plný cenných zkušeností a zážitků, které Raky posunou
dopředu. Přichystají jim prozření, díky kterým budou vyrovnanější, než
dříve.…
Lidé narození ve znamení Raka obvykle nedychtí po zájmu veřejnosti, jejich vystupování a projevy
jsou spíše skromné, ale někde uvnitř nich je schovaná třináctá komnata, ve které je touha po
veřejném zájmu, který je těší. Jsou velmi konzervativní a nejsou příliš nakloněni změnám a
dobrodružství. Když zastihnete Raka ve špatné náladě, není to často ze zlosti, ale protože je
zklamaný životem. Když se tak stane, stáhne se do samoty. Málokdy vám bude pomstychtivě vracet
ránu. Rakova klepeta slouží především k obraně.
Není lehké přesvědčit Raka, aby se vzdal něčeho, na čem mu opravdu záleží. Může to být přání,
osoba i věc. To, co svírá ve svých klepetech, rozhodně ho jen tak nepustí. Když přijde o milovanou
věc, bude ho to bolet více než ostatní, ale nakonec se s tím určitě vyrovná. Než se do nějakého
podniku Rak pustí, pečlivě plánuje. Má rád oporu ve zkušenostech a osvědčených příkladech. Rak
má rád bezpečí domova a finanční jistotu. I když cestuje, je pro něj vždy důležité, aby se měl kam
vrátit. Rak chce být vždy připraven na nepřízeň osudu a tak má vždy nějakou tu finanční zálohu
v rezervě. Raci jsou starostliví opatrovatelé a rodiče.
Rok 2016 bude pro Raky šťastný, s pomocí planet se jim podaří překonat i ty náročné životní
situace. V oblasti kariéry to asi chvílemi nebude zrovna růžové, ale Rakům by to nemělo zas až tak
vadit, neboť hodnoty budou mít v tuto chvíli nastavené zcela jinak.
Horoskop 2016: Rak se stane silnější osobností

Rok 2016 bude plný cenných zkušeností a zážitků, které Raky posunou dopředu. Přichystají jim
prozření, díky kterým budou vyrovnanější, než dříve. Pozitivní energie Raků se bude přenášet i do
jejich okolí, avšak je možné, že přijde zlomová událost, která si bude vyžadovat rychlé řešení situace.
Po překonání těžkých časů Rak zjistí, že je stabilnější osobností, než kdy dříve a nyní se nenechá už
jen tak něčím rozhodit.

Raci se podle horoskopu 2016 budou seznamovat hlavně na podzim

V oblasti vztahů Raky budou hvězdy ovlivňovat nejvíce v podzimních měsících. Krásné by mělo být
září - plné lásky a něhy ve vztahu, kdy si zadaní budou užívat vzájemného souznění a harmonie.
V říjnu se nestraňte společnosti, zejména nezadaní Raci mají šanci se seznámit a navázat vztah.
Konec roku bude stabilní a uplynulý rok nejspíše zhodnotíte jako úspěšný ve všech směrech. Dávejte
si však pozor na závistivé a nepřející jedince.

Horoskop - leden 2016
Do roku 2016 vplujete v poklidu a plní očekávání. Dá se předpokládat, že letos se vám bude dařit a
že půjde o rok cenný na zážitky i zkušenosti.

Horoskop - únor 2016
V únoru se nepřepínejte ani se nepouštějte do žádných nových projektů. Dopřejte si čas na
rozmyšlenou.

Horoskop - březen 2016
V měsíci březnu buďte pozorní v rámci zaměstnání, hrozí totiž, že uděláte chybu, kterou byste museli
dlouho a složitě napravovat.

Horoskop - duben 2016
Začínající jaro neváhejte prožít v přírodě, po zimě vám už její energie chyběla a tak získáte nový
elán.

Horoskop - květen 2016
V květnu hrozí vztahové problémy, hlídejte si svůj protějšek a nepodceňujte projevy jeho
nespokojenosti.

Horoskop - červen 2016
Červen je jako stvořený pro cestování, nelitujte prostředků vynaložených na poznávání světa.

Horoskop - červenec 2016
V červenci se mohou Raci těšit na klid a pohodu, nic by je nemělo rozházet a pokud přeci, brzy to
pomine.

Horoskop - srpen 2016
V srpnu si dobře promýšlejte finanční transakce a půjčování peněz. Neinvestujte neuváženě, hrozí
větší ztráty.

Horoskop - září 2016
Září by mělo být nejhezčím měsícem celého roku, prožijete ho v radosti s partnerem, je to i období
jako stvořené pro plánování budoucnosti.

Horoskop - říjen 2016
Věnujte se umění a tvořivým aktivitám nebo zajděte aspoň do kina nebo divadla.

Horoskop - listopad 2016
V listopadu se věci posunou dopředu, ať už v partnerství nebo v práci, nebojte se změn a nebraňte se
jim.

Horoskop - prosinec 2016
Konec roku bude poklidný, nově získané zkušenosti vás budou do roku 2017 provázet jako silnější a
odolnější osobnost.

