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„Vsaka težava, ki jo ima-
te danes, je najtežja v tem 
trenutku, jutri je že lahko 
lažja in pojutrišnjem je že 
več ne bo. Glede na to, da 
smo ljudje obremenjeni, 
so astrološke interpretacije 
lahko tudi obliž. Mladim 
ljudem so največkrat v po-
moč, kajti tedaj se še iščejo, 
ko je človek v nekoliko bolj 
zrelih letih, pa potrebuje 
od časa do časa spodbudo, 
da ozavesti sebe in uvidi, 
da je sam odgovoren za 
svoja dejanja,“ pravi Šink, 
ki horoskop spiše glede na 
Sončevo znamenje.

Kaj nam zvezde napove-
dujejo za prihodnje leto, 
pri čem moramo biti naj-
bolj previdni in še marsikaj 
zanimivega smo vprašali 
našega horarnega atsrologa.

Kakšno astrološko leto 
je za nami, kako bi ga 
opisali?

„Leto 2015 nam bo osta-
lo predvsem v spominu po 
duhovni preobrazbi, saj je 
bilo to Jupitrovo leto, do-
ločenega napredka, širitve 
in vere vase. Vedno pa se 
zgodi tudi kaj nepredvi-
dljivega, toda v letu, ki mu 
mahamo v slovo, je bil čas, 
da smo naredili kaj dobrega 
zase. V ospredju sta bila 
tudi znanje in napredek. 
Sreča se skriva na strani 
pogumnih ljudi in tako 
jo najde tisti, ki jo išče. 
Seveda pa je problem svo-
bodnega človeka že nekaj 
let, da ne rečem desetletje, 
v tem, da se ne zna ustaviti 
in pogledati na probleme 
z drugega zornega kota, si 
vzeti čas zase in razmisli-
ti, kaj je dobro zanj, kaj 
ga veseli in kaj osrečuje. 
Pomembno je povedati še 
naslednje, da so preizku-
šnje vedno bile, takšne in 
drugačne, za vse ljudi, da 
postopoma postajamo bolj-
ši, zrelejši in plemenitejši. 
Omenjene vrednote pa so 
bile v letu 2015 izpostavlje-
ne in darilo vesolja.“

Kaj kaže karta, kako 
nam bodo zvezde naklo-
njene v letu 2016?

„Vladar leta 2016 je 
Mars, ki je bil v mitologiji 
znan kot bog vojne, kjer 
se je pojavil, so bile težave. 
Grki, ki so bili umetniki, 
so se ga bali, Rimljani 
kot vojščaki pa so plesali. 
V astrologiji predstavlja 
mladega moškega, ki je 
poln moči, drznost, delav-
nost ter hitre odločitve. V 
astrološki karti predstavlja 
našo fi zično energijo in 
poglobljenost v aktivnosti 
ter priložnosti za uspeh. 
Simbol leta 2016 bo naj-
hitrejši vlak na svetu, ki pa 
je prišel na postajo številka 
9 in torej bo leto akcije, 
izrazite delavnosti, mnogi 
si bodo morali določiti 
svoje osebne cilje in mo-
tivacije ter prioritete, kaj 
je za nekoga bistvo in kje 
se mora dokazati. Resnica 
je, da ne bo počitka in da 
bo treba zoreti v modrih 
odločitvah. Vidni so uspehi 
v športnih dejavnostih, v 
ospredje bodo prišli športi, 
ki so vezani na ples (tek-

movanja), vodo (plavanje) 
in razne borilne veščine. 
Če želite narediti nekaj 
dobrega zase, se tudi sami 
odločite in vadite kakšno 
telesno aktivnost. Izkazalo 
se bo, da bodo nagrajeni ti-
sti projekti, ki so bili sedem 
let nazaj plodni in dobri, 
za vse drugo pa bo treba 
zbrati moč in pogum ter 
narediti bilanco in jaz temu 
pravim reči bobu bob. V 
simboličnem smislu se bo 
kaznovala lenoba, kajti 
zanjo ne bo prostora, na-
rediti pa bo modro prerez. 
Dogodki se bodo zavrteli v 
pričakovani smeri in velika 
potreba po raziskovanju in 
odkrivanju novega, tudi 
tistega, kar je neznanka. 
Preizkušnja leta 2016 bo v 
pogledu partnerskega od-
nosa, treba se bo pogovoriti 
in doumeti, kaj je za vas 
bistveno. Splošno vodilo (v 
vseh odnosih) pa je nasle-
dnje, da je komunikacija 
ključ do uspeha, toda ne 
bo dovolj samo poslušati, 
ampak slišati. Namigi v 
letu bodo direktni in jasni, 
ampak saj veste, kaj rečem 

večkrat po Radiu Ptuj – da 
lepa beseda najde ključ do 
srca.“

Česa, katerih stvari pa se 
je treba paziti v letu 2016 
oz. na katerih področjih 
moramo biti posebej pre-
vidni?

„Planet Mars se bo v letu 
2016 gibal nazaj retrogra-
dno. To pomeni, da gre 
nazaj po nebesnem shodu 
v navideznem smislu, kar 
bo pokazalo, da bo to čas 
bilance in iskanje ravno-
vesja. To se bo dogajajo 
med 17. aprilom in 30. 
junijem, posebna previ-
dnost v pogledu nakupov 
avtomobilov, previdno z 
ostrimi predmeti in vsem, 
kar se vrti. Občutljiv predel 
telesa bodo v tem obdobju 
ledvice in mehur, zato šteje 
previdnost. Varovati se je 
treba nemira ter jeze, ki pa 
v prvi vrsti škodi lepoti. 
Na drugi strani pa je čas, 
da vsak zase najde svojo 
resnico, ki jo mora zagovar-
jati in ji slediti. Štele bodo 
izkušnje, notranja modrost 
in pogovor. Uspehi čakajo 
tiste, ki bodo naredili ko-

rak naprej. V duhovnem 
smislu pa je potrebno delo 
na sebi, rešiti se morate 
svojih dilem in dvomov ter 
slediti tistim vrednotam, 
ki jih cenite. Človek nima 
glave za okras, ampak da z 
njo razmišlja. Hitri in drzni 
preobrati pa bodo tudi v 
naravi.“

Dejali ste, da je leto 
2016 v znamenju vladar-
ja Marsa, ki je bil znan 
kot bog vojne. Kakšna je 
dolgoročna napoved, kar 
se tiče trenutno najbolj 
pereče problematike: te-
rorizem? Se moramo bati 
tudi Slovenci?

„Globoko verjamem v 
moč pozitivnih misli in že-
lje, da smo ljudje globoko 
v sebi še vedno na Zemlji z 
namenom. Nemiri so se in 
se bodo dogajali, seveda pa 
je bistveno pomembneje, 
da ozavestimo strah, zakaj 
nas je strah, kaj nam to 
pomeni. Slediti mora vsak 
zase sebi in bo našel moč. 
Po astrološki karti je Slo-
venija varna. Bolj proble-
matična pa je gospodarska 
rast, socialni transferji in 
politika gospodarstva ter 
zaposlovanja. Seveda pa 
tudi tu velja, pomagaj si 
sam in Bog ti bo pomagal. 
Kajti v Marsovem letu je 
tako – večje korake bomo 
delali, bolj bomo nagraje-
ni.“

In kakšen je vaš nasvet, 
kako naj se obnašamo v 
prihajajočem letu, komu 
bodo zvezde naklonjene?

„Sreča se skriva na strani 
pogumnih ljudi. Morda se 
vam zdijo vaše težave danes 
najtežje, toda že jutri se 
bodo našle rešitve, ki vam 
bodo pomagale razumeti 
sebe in okolico. Neizbežno 
in istočasno zelo poučno 
je dejstvo, da so nam drugi 
ljudje ogledalo in se od 
njih lahko največ nauči-
mo.“

Dženana Kmetec

Podravje, Slovenija � Pogovor s Tadejem Šinkom

Prihaja Marsovo leto: 
bo leto 2016 leto vojn?
Tadej Šink je horarni astrolog, ki z družbo Radio-Tednik Ptuj sodeluje že vrsto let. Astrologijo dojema 
kot pripomoček, ki osvetli vsak problem in pomaga, da se najde prava pot. Tokrat smo ga povprašali, 
kakšna pot nas čaka v prihodnjem letu.
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Tadej Šink

Oven (21. 3.–20. 4.) 
Odgovorne odločite vam bodo v po-
moč in oporo. Dovolite si, da odprete 
svoje srce in najdete moč v sebi za 
spremembe, ki vas čakajo. Preizku-
šnje v ljubezni boste opravili na zani-
miv način. Naredite pa si prerez, kdo 
vašo pomoč potrebuje.
Bik (21. 4.–20. 5.)
V pogledu odnosov vas čaka dinamič-
no leto, vsekakor pa se bodo zadeve 
obrnile v vašo korist. Šteli bosta mo-
drost in preudarnost, problemov pa 
ne smete pometati pod preprogo, 
ampak jih aktivno rešujte. V drugi po-
lovici leta raziskujte tisto, kar vam je 
neznanka.
Dvojčka (21. 5.–20. 6.)
Usmeriti morate svoje misli v dobro 
in tako boste dosegli v letu, ki priha-
ja, neko popolnost. Ne smete pa se 
upirati novim znanjem in delovnim 
obveznostim. V pomoč in oporo vam 
bo srčni izvoljenec in jasno je, da 
najdete v sebi energijo, da se znate 
prilagoditi in veseliti.
Rak (21. 6.–22. 7.)
Sreča se skriva na strani pogumnih. 
To naj vam bo vodilo. Če boste dodali 
še kanček drznosti in prirojene intui-
cije, potem boste našli svojo srečo in 
motivacijo. Blagodejne učinke bosta 
imela pogovor in izmenjava mnenj. 
Zelo plodno bo poletje.
Lev (23. 7.–22. 8.)
Za vas bo simbol leta ognjeno srce. 
Tako boste našli v sebi priložnost, da 
stopite v ospredje in poveste svoje 
mnenje. Štejejo iskren pogovor, izme-
njava mnenj in raziskovanje. Odloči-
tve, ki bodo sprejete na sredini leta, 
kličejo po uspehu. V ljubezni bo po-
trebne nekaj previdnosti.
Devica (23. 8.–22. 9.)
Analitika vam bo prinesla ugodno-
sti in motivacijo. Aktivnosti se bodo 
stopnjevale v pogledu komunikacije, 
intelektualnih zadev in izmenjave 
mnenja. Preudarnost vam bo v osnovi 
pomagala razumeti zanimive rezulta-
te. V ljubezni vas čaka blagostanje.
Tehtnica (23. 9.–23.10.)
Sijali boste od pozitivne energije in 
dobrega počutja. Sreča se skriva na 
strani pogumnih in s svojim znanjem 
in izkušnjami boste lahko pomagali 
sebi in svoji okolici. Diplomacija je 
vrednota, ki vam je podarjena. Nekaj 
več dinamike bo v pogledu denarja.
Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Človek občasno v tišini dobi odgovo-
re na svoja vprašanja. Po zvezdnih 
namigih je pred vami leto drznosti, 
analitike in želja po harmoniji. Zade-
ve se bodo odvijale nekoliko drugače, 
toda vseeno pozitivno. Umiriti morate 
svoje misli in slišati glas svojega srca.
Strelec (23. 11.–21. 12.)
Leto v sebi skriva duhovno preobraz-
bo in je priložnost za osebno rast. 
Usmeriti se morate vase in v svoj 
razvoj, kajti zadev nikakor ne smete 
pomesti pod preproge, ampak jih re-
šujte. Uspehi čakajo najpogumnejše, 
ovire in omejitve pa vam bodo smero-
kaz in opozorilo.
Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Po zvezdnih namigih je nakazano, da 
si boste preprosto upali več. Pogum 
in dobra motivacija vam bosta vodilo 
za spremembe in novosti. Uspehi vas 
čakajo v pogledu skupinskega dela 
in obstaja povečana možnost, da se 
vam bo izpolnila srčna želja. Počasi 
se daleč pride.
Vodnar (21. 1.–18. 2.)
Simbol leta bo hiter vlak, toda na 
postaji, ko bo čas za izstop, vas čaka 
presenečenje. Uspehi se bodo v tem 
letu vrstili in so plod dela na sebi 
in dodatne energije ter motivacije. 
Usmeriti se morate v tiste dejavnosti, 
kjer ste močni in mnogo bo tudi prilo-
žnosti za raziskovanje.
Ribi (19. 2.–20. 3.)
Pred vami je leto duhovne pustolo-
vščine in tako boste ozavestili nekaj 
dobrih iztočnic. Delo na sebi se prič-
ne z zavestjo, kaj morate še spreme-
niti. Narava vam bo vir navdiha. Na 
platno življenja bo treba vnašati sve-
tle barve. 


