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Słońce w Twoim Wodniku mówi : 

Niełatwo cię opisać. Jesteś bowiem typem sprzeczności i paradoksów. Bywasz konserwatywny, 
stojący na straży ustalonego porządku, niekiedy dyktatorski, władczy, nie znoszący sprzeciwu, 
traktujący innych jak szarą masę. Ale też zdradzasz cechy rewolucjonisty, działacza społecznego, 
krzewiciela odnowy, wywrotowca łamiącego schematy, zwolennika demokracji, wolności i 
emancypacji.
Cechuje cię nie tylko oryginalność, lecz także niezależność oraz umiłowanie wolności. Jesteś 
upartym ekscentrykiem, którego nikt nie odwiedzie od powziętego postanowienia, chyba że sam je 
zmienisz. Twoje postępowanie, wygląd, poglądy i całe życie są nietuzinkowe. Chodzisz własnymi 
ścieżkami i wyraźnie odróżniasz się od otoczenia. 
Cenisz przyjaźń i braterstwo. Bywasz jednak samotnikiem, chociaż zawsze otaczają cię jacyś 
ludzie. Jesteś towarzyski, ale też pełen dystansu i rezerwy. Przyjaźnisz się z wieloma osobami płci 
obojga i bliskie związki emocjonalne czy małżeństwo nie są powodem do ich zerwania. 
Masz szerokie horyzonty, jesteś ciekawy świata i ludzi, uwielbiasz nowości oraz gonisz za tym, 
czego jeszcze nie znasz. Twoimi motywacjami kierują myśli i intelekt, aczkolwiek reakcje miewasz 
skrajnie emocjonalne. W związku z tym stale miotasz się pomiędzy tym, co racjonalne, a tym, co 
uczuciowe, rzadko kiedy dochodząc do wewnętrznej harmonii i kompromisu z samym sobą. 
Zresztą bezkompromisowość to twoja druga natura. Walczysz z ciemnotą, konformizmem, rzadko 
ulegasz wpływom otoczenia, nie masz zamiaru do nikogo się dostosowywać, ani spełniać czyichś 
oczekiwań. Żyjesz po swojemu, płacąc za to niekiedy wysoką cenę. Tym niemniej nikt nie rozumie 
ludzi tak dobrze jak ty. Posiadasz rzadki dar nawiązywania kontaktu niemal z każdym, niezależnie 
od jego pochodzenia, statusu, zajęcia czy wykształcenia. A do tego masz wyjątkową tolerancję dla 
dziwactw i oryginalnych pomysłów innych ludzi. 
Z drugiej jednak strony sam uchodzisz za dziwaka, kogoś, kto stoi z boku, jest zdystansowany, 
sprawia wrażenie obojętnego, więc ludzie rzadko cię rozumieją. 
Do spraw materialnych nie przywiązujesz wielkiej wagi, lubisz jednak wygodę. Podobnie, na 
sprawach cielesnych nie skupiasz się tak bardzo, jak na duchowych. Kompletnie nie dbasz o 
pieniądze, chociaż uwielbiasz je wydawać. Nieoczekiwanym trafem możesz zbić fortunę, po czym 
stracić ją w jeden dzień. Na szczęście bez trudu dostosowujesz się do każdej sytuacji. Gdy jest ci 
ciężko, potrafisz tak bardzo zdystansować się do tego, co cię spotkało, że przestaje się z tym 
utożsamiać. Albo stale wybiegasz w przyszłość, snując futurystyczne wizje. 
Miłość w twoim życiu to sprawa skomplikowana. Kochasz szczerze, choć nie jesteś przesadnie 
uczuciowy. Jednak gdy masz się związać na stałe, stawiasz opór, bojąc się utraty wolności i 
niezależności. Najchętniej wybrałbyś małżeństwo z przyjaźni, gdzie nie ma za dużo zobowiązań, 
jest za to miejsce na swobodę...


