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Pasirinkite augintinį atitinkantį Jūsų Zodiako ženklą!
 
Žmonės laiko augintinius dėl įvairių priežasčių: vieni apsaugai, kiti iš įpratimo, treti – dėl kompanijos. 
Zodiako ženklas gali parodyti kokiam gyvūnui mes labiau simpatizuojame, o kuris mums visiškai netinka, 
nors mes patys šito ir nežinome.
 

Avinas
Šis zodiako ženklas neturi laiko, yra per daug užimtas žmogus, kad lepintų savo augintinius. Jūs iškeliate 
aukštus reikalavimus ne tik sau, bet ir savo gyvūnėliui. Augintinio dydis yra visiškai nesvarbus, tačiau jis 
turi būti savarankiškas, gerai išauklėtas, mandagus ir, svarbiausia, jis turi žinoti savo vietą. Ne ką mažiau 
svarbus aspektas yra švara. Jūs nemėgstate ir negalite pakęsti savęs neprisižiūrinčių gyvūnų. Jei šuo 
laižysis letenėlėmis kelis kartus per dieną, neturės parazitų – tada jis jums suteiks gana daug džiaugsmo. 
Mielai užsiimsite šuns treniravimu bei dresavimu.
 

Jautis
Jūs laikote augintinį daugiau dėl kompanijos. Kadangi labiau mėgstate kalbėtis su gyvūnais nei su 
žmonėmis, tai augintinis turėtų būti puikus išklausytojas visų Jūsų bėdų, laimių ir nelaimių. Dėl gamtos 
duoto talento greitai susibendrauti su gyvūnais, Jūs puikiai su jais sutariate, tačiau pačiam išsirinkti 
augintinį yra gana sunku. Kaip augintiniai Jums idealiai tiktų: driežai, pelėdos, žvirbliai, vištos, 
lakštingalos, pelikanai, kurapkos, gulbės ir delfinai.
 

Dvyniai
Kadangi Jus įtakoja skorpiono zodiako ženklas, tai Jūs be išlygų turite laikyti namie kokį nors augintinį. 
Yra posakis, kad „Dvyniai negali iškęsti nei dienos be savo mylimo augintinio" ir tai yra visiška tiesa. Ir 
laimėje, ir nelaimėje Jus turi lydėti koks nors gyvūnėlis. Ištikus tokiai nelaimei kaip augintinio mirtis, Jūs 
galite imtis netgi tokių kraštutinių priemonių, kad tik jo neprarastumėte – pasidaryti savo augintinio 
iškamšą. Kaip numylėtiniai gyvūnai Jums labiausiai tiktų: vilkai, varnai, ropliai, vorai, skorpionai, ereliai 
ir rykliai.
 

Vėžys
Vėžiai labai nemėgsta kontroliuoti savo augintinių, jų varžyti. Todėl ramia širdimi išleis juos laukan 
palakstyti ir pasimėgauti laisve. Jūs niekada nesirinktumėte augintinio, kuris būtų rimtas ir į gyvenimą bei 
aplinkinius žiūrėtų piktai. Jums patinka leistis į keliones kartu su savo augintiniu, patirti kuo daugiau 
nuotykių, stingdančių kraują. Su gyvūnais bendraujate kaip su šeimos nariais, todėl esate mylimas ir 
mylite savo augintinius. Jūsų numylėtiniai yra žirgai ir visi tiek gyvūnai, kurie yra medžiojami.
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Liūtas
Kadangi liūtą, besirenkantį gyvūną, įtakoja Ožiaragis, tai liūto akys labiau kryps į didesnius, galingesnius 
ir stipresnius gyvūnus, kuriais ištreniravęs ir išdresiravęs liūtas galėtų didžiuotis. Kadangi, liūto zodiako 
ženklas yra dar kitaip vadinamas karaliumi, tai liūtui turi paklusti ne tik žmonės, bet ir jo augintiniai. Be 
visa ko, liūto augintinis turėtų žinoti ir jausti kas yra šeimininkas, rodyti atitinkamą pagarbą ir lojalumą. 
Jūsų numylėtiniai galėtų būti: angis, lokys, ožys, krokodilas, rupūžė, ungurys ir sausumos vėžlys.
 

Mergelė
Su vandenio įtaka Jūsų gyvūnijos zona tampa labai avangardiška ir neįprasta ir idealistinė. Jūs mėgstate 
labai neįprastus augintinius, tokius, apie kurių laikymą namuose, negalėtų pagalvoti nei vienas protingas 
žmogus. Pavyzdžiui, žiogai kaip augintiniai Jums būtų tobuli. Jie ne tik nepriklausomi, bet moka netgi 
griežti, yra meniškos prigimties vabzdžiai. Tai neįprasta, todėl tinka mergelėms. Dėl savo 
nepriklausomumo Jums patinka ir katės, tačiau ne visos. Tik tos, kurios vadovaujasi posakiu „ Esu 
katinas, kuris mėgsta vaikščioti vienas".
 

Svarstyklės
Kadangi Jūsų gyvūnijos zoną įtakoja žuvų zodiako ženklas, todėl visais laikais ir visur žavėjotės ir žavitės 
žuvytėmis, dideliais, netgi milžiniškais akvariumais. Jei galėtumėte – įsirengtumėte po keletą akvariumų 
kiekviename savo buto/ namo kambaryje. Jūs mylite gyvūnus, tačiau mėgstate auginti tuos, kurie 
nereikalauja daug priežiūros. Tačiau, Jus žavi ne tik šaltakraujės žuvytės, bet ir kailiniai žvėreliai.
 

Skorpionas
Jūsų gyvūnijos zoną įtakoja avino zodiako ženklas, todėl mėgstate tokius gyvūnus, kurie priverčia spiegti 
žmones. Leidžiate savo numylėtiniams būti savimi bet kokiais atvejais, nepaisant to, kad jie būna per 
daug išalkę ir drąsūs atakuojant kitus žmones ar gyvūnus. Pūkuoti ir švelnūs, maži gyvūnėliai tikrai ne 
Jums. Jūsų numylėtiniai: vanagai, avys, rykliai, varnai, lapės, šikšnosparniai, tigrai, vilkai.
 

Šaulys
Kadangi Jūsų gyvūnijos zoną turi įtakos tauras, tai galima spręsti, kad Jūs esate  labai prie gyvūnų 
prisirišantis asmuo. Jūs nuoširdžiai ir natūraliai mylite gyvūnus ir jie atsako Jums tuo pačiu. Žvaigždės 
patartų šauliams netgi užsiimti tokiu darbu, kuris reikalauja bendrauti su gyvūnais. Ar tai būtų veterinarija 
ar gyvūnų priežiūra – visiškai nesvarbu, svarbu yra tai, jog sutarti su mažesniais už save padarais Jums – 
ne problema. Šauliui augintinio kilmė yra gana svarbi, kadangi augintinis – šaulio investicija. Jūsų idealus 
augintinis yra švelnus, mažas ir labai malonus.
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Ožiaragis
Jūsų gyvūnijos zona yra įtakojama dvynių. Tampate lyg mažas vaikas kai kalba ima suktis apie 
augintinius. Turite įgimtą talentą kalbėtis su kailiniais žvėreliais, suprantate juos, o jie Jus. Žavitės tais 
gyvūnais, kuriais nereikia daug rūpintis. Su malonumu įsigytumėte porelę papūgėlių, kurios galėtų viena 
kitą užimti, kai Jūs neturite laiko. Alternatyvūs numylėtiniai apima žebenkštis, beždžiones, graužikus, 
papūgas, voveres, mažus paukščius ir drugelius.
 

Vandenis
Jūsų gyvūnijos zoną įtakoja vėžys, todėl dažnai žmonės stebisi, kokie mylintis Jūs galite būti su gyvūnais. 
Mieliau būnate namie vienas su gyvūnais nei su žmonėmis. Namie norite matyti mažą, mielą, pūkuotą ir 
nuo Jūsų priklausomą augintinį. Jūs žavitės jūros gyvūnais, tačiau mieliau mylite tuos, kuriuos galite 
paimti į rankas, apkabinti ir pajusti gyvūnėlio šilumą bei prisirišimą. Jums patinkantys gyvūnai yra: katė, 
šuo, triušiukas, sraigės, jūrų kiaulytė.
 

Žuvys
Jums turi įtakos liūtas, todėl norite augintinio, kuriuo galėtumėte didžiuotis. Norėtumėte auginti šuniuką, 
kurį galėtumėt puošti įvairiais kaspinais, kuris savo grožiu pavogtų retkarčiais rampos šviesą iš Jūsų. 
Savo augintiniuose labai vertinate ištikimybę ir nepriklausomybę. Tinkantys Jums gyvūnai yra: šuo, katė, 
aligatorius.
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