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Dla tego energicznego i bystrego Wodnika wolność znaczy tyle co ruch i różnorodność. Koń zachęca
do rewolty trzeźwo myślącego Wodnika i każe mu podążać własną drogą. Konie działają szybko i łatwo
osiągają sukces. Wodnik pragnie życia niezwykłego. Połączenie tych dwóch znaków daje osobowość
ekscentryczną i niestałą. Człowiek urodzony w tym znaku nigdzie nie zagrzewa miejsca.
Jest to osoba o dużych zdolnościach manualnych. Odpowiada jej każda praca wymagająca zręcznych
palców. Umie również posługiwać się słowem, często zna kilka języków. Najważniejsze dla Wodnika Konia
są podróże i przygody, szybko udaje mu się wytropić każde niezwykłe zjawisko, a wtedy na łeb na szyję
rzuca się w egzotykę. Interesuje go wszystko, co wiąże się ze sztuką. Pragnąłby żyć w lepszym
i piękniejszym świecie, więc dużo rozmyśla nad ulepszeniem naszej planety. Wodnik Koń jest aktywnym
i odpowiedzialnym obywatelem, który w to, co wierzy, zaangażuje całą swoją energię. A wierzy
w ekscentryczne projekty. Pani Wodnik z roku Konia może na przykład życzyć sobie, by przez jej sypialnię
przepływał wartki potok. Pan Wodnik Koń chciałby mieć zamek w Bułgarii: 40 pokojów pełnych przyjaciół,
zaproszonych na zabawy i przyjęcia. Wodnik Koń to znak marzycieli. Ludzie urodzeni pod tym znakiem mają
tak fantastyczne pomysły, że wydawałoby się, jednego życia nie starczy, by je zrealizować. Nic to!
Wodnik Koń na pewno je zrealizuje i najchętniej - własnymi rękoma. Ten dzielny człowiek nie podda się
przeciwnościom. Wszystko, o co prosi, to odrobina współpracy. No i oczywiście pieniędzy.
Źródłem dochodów Wodnika Konia są często... dochody innych ludzi. Nie znaczy to, że uzależnia się
od nich. Skądże! Ale zupełnie nie przyjmuje do wiadomości, że ktoś mógłby odmówić mu... funduszy
na dobroczynną organizację na rzecz błędnych rycerzy. Na dodatek Wodnik Koń jest jednym ze znaków
najlepiej wyposażonych w siłę przekonywania. Umie słuchać... ale przede wszystkim samego siebie.
Zdobędzie to, co zechce. A jeśli nie? Nie ma żadnego "jeśli nie"!
Nasz bohater jest z natury "wolnym strzelcem". Comiesięczną pensję i urzędowanie od ósmej do szesnastej
uważa za idiotyzm. Chce wielkiej wygranej lub życiowego interesu. Jeśli nie może szybko zbić majątku,
woli zdychać z głodu lub wałęsać się bez celu.
Wodnik Koń to liberalny myśliciel, przejmujący się szczerze losem słabszych i biednych. Ale często drzewo
przesłania mu las, a w końcu zapomina i o drzewie. W każdym razie żyje zgodnie z zasadą: wszystko
albo nic! Albo będzie wygłaszał pasjonujący, oparty na faktach wykład na temat swych ostatnich
zainteresowań, albo wyjedzie podziwiać zachód słońca w Malezji.
Koń urodzony w znaku Wodnika jest lekko stuknięty. Jego dziwactwa można wymieniać bez końca. Jest przy
tym wizjonerem. Jeśli jego ogromna przenikliwość zostanie źle użyta, może go doprowadzić do obłędu.
Na ogół jednak Wodnik Koń wydobywa ze swych dziwactw to, co najlepsze. Dodają one lekkości zbyt
pragmatycznej naturze Konia. Natomiast Koń czyni Wodnika bardziej towarzyskim i pomaga mu bezboleśnie
lądować po bujaniu w obłokach.
Wodnik Koń wnosi odrobinę niezwykłości w życie ludzi, którzy go otaczają. Umie śmiać się sam z siebie
i bawić innych, umyślnie lub nie, swą niepoprawną dziwacznością. Jednakże to, co pozwala zobaczyć innym,
to zaledwie jedna dziesiąta jego skomplikowanej i głębokiej natury.

Miłość
W miłości Wodnik Koń święcie wierzy w swoje racje. Jeśli kocha, uważa, że i tak daje ukochanej osobie dość
dużo z siebie. Ucieka od uczuciowych komplikacji. Od początku musisz zrozumieć, że to on rządzi
w waszym związku, on ciągnie za sznurki i narzuca tempo. Albo partnerka Wodnika Konia będzie dość
odporna, by nie wpadać w panikę przy jego każdej kolejnej przygodzie (nie tylko miłosnej), albo będzie
musiała poszukać sobie kogoś innego. Uczucia nie są silną stroną ludzi spod tego znaku.
Trudno powiedzieć, dlaczego miłość do Wodnika urodzonego w roku Konia wymaga tyle wysiłku. Jest to
człowiek bardzo interesujący i pełen fantazji. To właśnie powinno się liczyć dla osoby szalejącej za tym
wariatem. Jeśli zdarzy ci się zakochać w Wodniku Koniu, szukaj zawsze jego dobrych stron. Nie licz, że uda
ci się go zmienić. Szczególnie unikaj nękania swego ukochanego i droczenia się z nim. Zresztą on i tak
pozostanie doskonale obojętny na wszystko, co mogłabyś mu powiedzieć lub zrobić. Spróbuj po prostu
trzymać głowę nad wodą - i ciesz się z tego, co masz.
Związki z innymi znakami
Bliźnięta i Strzelec z roku Psa odznaczają się lojalnością i nigdy nie zbaczają z prostej drogi. Przyda ci się
tak inteligentny partner. Waga Owca może potrzebować twojej opieki, dlatego wyda ci się pociągająca.
Uważasz, że dużo sobie można obiecywać po Strzelcach Tygrysach. Świetnie się przystosowują do sytuacji
i są tacy niezależni! Natomiast Byki, Lwy i Skorpiony Szczury nie znajda miejsca na twojej liście
ewentualnych partnerów uczuciowych. I lepiej nie wiąż się z Lwem Małpą.
Dom i rodzina
Co za rupieciarnia! Mieszkanie Wodnika Konia to prawdziwe muzeum przedmiotów znalezionych
i dziwacznych. Ze swych niezliczonych podróży przywozi bibeloty i drobiazgi: a to wytarowane u sikha na
suku, a to zwędzone w namiocie szejka. Istny fajerwerk kolorów! Połącz Wodnika i Konia i wyobraź sobie,
co taka mieszanina może dać w kwestii ubioru. Szyk, luksus i szpan. Przyjrzyj się tym czerwonym butom
do konnej jazdy i wzorzystemu szalowi przemyślnie przywiązanemu do bryczesów. Uuff!
Wodnik Koń jest może szalony, ale nie na tyle, żeby mieć chmarę dzieci. Liczna rodzina zagraża jego
swobodzie. A on koniecznie musi być w ruchu. Jeśli jednak zdecyduje się na potomstwo, będzie je miał
w dość późnym wieku. A wówczas - uwaga! Potrafi tak się zaangażować w rodzicielskie obowiązki, że staje
się nieznośnie nudny. Rodzicielstwo jest swego rodzaju wyzwaniem, ale podjęte z pasją i ekstatyczną siłą
Wodnika Konia - strach pomyśleć! Drogie dzieci, jeśli chcecie mieć niezwykłe dzieciństwo, wybierzcie sobie
mamę lub tatę spod tego zwariowanego znaku. Zapomnijcie o pracach domowych i stałych godzinach snu.
Wodniki Konie jako rodzice pozwalają na wszystko, są nowocześni, awangardowi i całkowicie owładnięci
dziecięcym urokiem.
Jako dziecko Wodnik Koń bawi swych rodziców żartami i zabawnymi sztuczkami. Wykazuje zdolności
artystyczne. Chętnie pozwala się rozpieszczać i nie respektuje idiotycznych reguł. Ma siłę przekonywania,
zawsze znajdzie sensowne wytłumaczenie dla swych zachcianek. Wykształcenie i dobre maniery dodadzą
mu ogłady. Poza tym jedyne, co można zrobić dla tego uroczego maleństwa, to poświęcić mu całą swą
uwagę.
Zawód
Taki talent nie może pozostać zapoznany! Zarobki nie odgrywają zbytniej roli w życiu Wodnika Konia.
Nie należy on do ludzi, którzy umieją inwestować lub oszczędzać. W gruncie rzeczy nie interesuje się
pieniędzmi, ale wie, że będzie ich potrzebował do realizacji swoich kosztownych planów. Na ogół nie ma
żadnego stałego zawodu, lecz pracuje w dziedzinach rzadkich a lukratywnych, co pozwala mu na podróże
do egzotycznych krajów.
Jako szef Wodnik Koń jest sprawiedliwy i dokładny, ale bardzo egocentryczny. Możesz być pewna, że do
biura przyjdzie późno, wyjdzie wcześnie, a od ciebie będzie wymagał wyjątkowej punktualności czy nawet
godzin nadliczbowych. Nie zapominaj, że jest nieco zwariowany. Ale jakże interesujący! I uzdolniony.
Wodnik Koń może być dobrym podwładnym pod warunkiem, że jego szef pozwoli mu wyruszać w podróż
co trzy -cztery godziny. Zdolności Wodnika Konia są wielkie i trudne do zdefiniowania. Używać z umiarem.
Zawody stworzone dla Wodnika Konia: gwiazda filmowa, fotograf, tłumacz, redaktor przemówień,
komiwojażer, komornik, nauczyciel rysunków, żołnierz najemny.

