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Предговор
Астрологията винаги е била интересна и любопитна
наука. Малцина знаят, че тя е точна като математиката и увлекателна като художествения роман. Нужни са
много поколения, опит и натрупана мъдрост, за да може
астрологията да достигне до нас в този вид, в който я
четем и разбираме. Тя е преди всичко полезна наука, защото ни помага да научим повече за себе си и за хората
около нас, за своя и за противоположния пол, да видим
света в различни светлини, за да се насладим на целия
му блясък.
Интимният хороскоп е интересна смесица от шеговито поднасяне на истината за интимния живот на зодиакалните знаци и техните душевни стремежи и предпочитания.
Желая ви приятно четене!

5

Тайните на зодиака
В тази книга ще разгледаме тайните на зодиакалните
знаци и най-вече техните интимни тайни и живот. В таблицата по-долу можете да видите кой зодиакален знак сте вие
и кой елемент, планета и мото отговарят на вашия знак.
Приятно четене!
Зодиакален Елемент Планета
знак

Цвят

Овен

огън

Марс

червен

Аз съм

Телец

земя

Венера

розов

Аз имам

Близнаци

въздух

Меркурий

жълт

Аз познавам

Рак

вода

Луна

бял, сребрист

Аз чувствам

Лъв

огън

Слънце

оранжев, златист Аз командвам

Дева

земя

Меркурий

кафяв

Аз организирам

Везни

въздух

Венера

зелен

Аз общувам

Скорпион

вода

Плутон

червен

Аз се крия

Стрелец

огън

Венера

пурпур

Аз вярвам

Козирог

земя

Сатурн

сив

Аз се реализирам

Водолей

въздух

Уран

син

Аз се развивам

Риби

вода

Нептун

син

Аз съм различен
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Мото

Интимен
хороскоп
за дами
Как да спечелим своята избраница
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Овен
Овен е най-еманципираната представителка на Зодиа-

ка. Въпреки че се ласкае от кавалерското отношение, предпочита да се справя сама с трудностите, за да не остава
длъжна на никого. Погледът є е отправен към мъжествени
и култивирани типове с много чувство за хумор и същевременно с това сериозни в отношението си към нея. От
своя избраник изисква преданост и вярност. Убедена, че
вече го е заслепила с чара си, тя не се притеснява от появата на съперница. Овен е знакът на самочувствието. Намираща начин да се справи с всяка ситуация, нейният дух
остава непоклатим. А самата тя е борбена и енергична.
Овен е пряма и принципна. Изградила свои правила,
трудно се приспособява към правилата на останалите. Но
ако е необходимо, може да се съобрази с всеки и с всичко.
Благодарение на непоколебимата гъвкавост на своя характер, тя е склонна на компромиси. Когато е наранена, се
отдръпва, без да анализира останалите възможности. Като
приятелка е стриктна и предана. Приемаща трудно промяната, обикновено є е необходимо време, за да свикне с
нея. Това я прави предпазлива и недоверчива към новите
контакти.
Мъжки, кардинален, консервативен знак, независимо
колко е женствена и красива, представителката на тази зодия обикновено е мъжкарана, която сама се грижи за интересите си. Тя съвсем не е наивна като Лъв и Близнаци.
По принцип е висока, с дълги крайници, освен ако не е с
асцендент Телец. И с тъмна, често пъти бухнала или къд-
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рава коса. Екстравагантна понякога, от друга страна, рядко минава границата на благоприличието. Сред непознати
се държи с достойнство и пренебрежение. Притежаваща
ограничен кръг приятели, обикновено изисква от обкръжението си напълно да споделя възгледите є.
Изключително ревнива, Овен най-често е вярна като
партньор и притежава безпогрешен усет за фалшивите
ласкателства. Наред с това е страстна и любвеобилна. Надарена с екзотична привързаност, тя по-скоро е склонна
да приеме промяната в обстановката, отколкото в човека
до себе си. Предпочитаното от нея бельо е коприненото
и дантеленото – в черно, бяло или червено. Любимите є
цветове са бяло и черно. Най-чувствителните є зони са
вратът, раменете и косата.
Предвид това, че мозъкът на тази дама е остър като
бръснач и че трудно допуска в кръга си непознати хора, начинът, по който можете да я прелъстите, е труден и съвсем
не безопасен за мъже с ниско самочувствие. Освен това тя
презира подмазвачите.
Като начало започнете да опонирате нейното мнение.
Това ще я накара да ви забележи. И тъй като Овен е мисловна натура (този знак управлява главата в човешкото
тяло), означава, че вече мисли за вас – особено ако сте
се включили в спора неочаквано. Без да бъдете особено
настоятелен, започнете да я срещате уж случайно и да
разговаряте с нея на различни теми. Овен харесва да бъде
провокирана. Интелектът, а не външният вид е определящ за нея. Романтична по природа, когато усетите, че
е свикнала с присъствието ви, можете да я поканите на
ресторант или някъде, където ще бъдете само двамата.
Тогава є покажете колко специална и важна е тя за вас.
Но само ако наистина го чувствате. Кратките авантюри
нямат шанс при Овен. Достатъчно честолюбива и горда,
за да ви отпусне подобен аванс, ако целите просто един
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флирт или мигновена развръзка, рискувате да ви отблъсне завинаги.
Овен харесва обширните и прекрасно обзаведени помещения. Привърженик на огледалата, старинните мебели
и картините в позлатени рамки по стените, нейният вкус
често се колебае между класическото и модерното. А амбицията є да съчетае и двете понякога я води до кич. Но тя
бързо успява да намери необходимата хармония и естетика, за да излезе от него. Желаеща да притежава всичко
ново и красиво, от друга страна, харчи цяло състояние за
обзавеждането на дома си. Любимите є цветове за декор
са пастелните – резеда, масленозелено и бледожълто. Ценяща уюта и топлината, тя се впечатлява от камините с
животинска кожа отпред и е отлична домакиня. Домът за
нея е целия свят.
Когато се влюби, Овен е постоянна и пламенна. Но
разбиете ли сърцето є, става безчувствена като сибирски
лед. Тя и без това трудно показва чувствата си. Избягваща
показността, обикновено предпочита спортно-елегантните
тоалети, които не са толкова предизвикателни, но допълват същността є. Заедно с това не се увлича по крещящите
цветове и силния грим. Притежаваща чар, интелект и артистичност обаче, които я отличават от останалите представителки на Зодиака, тя е достатъчно атрактивна, за да
остане незабелязана.

Как да я спечелим
Забрани: И така… Не бъдете лицемерен или двуличен.
Не я засипвайте с фалшиви комплименти. Не бъдете песимист и не се изразявайте банално. Не се мъчете да я впечатлите непременно от първата среща. Не злорадствайте
и не клюкарствайте. Заедно с това недейте да фамилиар-
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ничите. И престанете да се интересувате от материалното
є състояние. Не флиртувайте с други жени. Още повече
с нейни приятелки. Не бъдете нахален или брутален! Не
изпадайте в крайности. Не се хилете непрекъснато като
тийнейджър и не казвайте, че мразите силните и независими жени, защото тя е точно такава. Не бъдете мръсник. Но
и не позволявайте да ви смята за мухльо или кретен.
Препоръки: Бъдете мил и добронамерен. Дръжте се
учтиво. Опитайте се да я заинтригувате. Бъдете нежен
и страстен. И се научете да изчаквате момента. Заедно с
това уважавайте желанията є. Съобразявайте се с професионалната є ангажираност. Правете є изискани подаръци.
Повтаряйте є, че е красива и че желаете ТОЧНО НЕЯ. Засвидетелствайте є чувствата си. Но є оставете свободата да
решава. Научете се да бъдете на много места едновременно и да се отдръпвате, когато е необходимо. Помагайте є
във всяко начинание и є покажете, че я цените. Канете я
сред отбрани гости. Подарявайте є ценни книги и водете
интелектуални разговори. Усмихвайте се!
Нейната слабост: Предпочитаща брюнетите със светли очи, тя харесва интелигентните и приятни мъже, не непременно фотомодели, но с чувство за хумор, безупречни
обноски и джентълмени.
Нейните зодиакални пристрастия:
Мъже за любов и брак – Водолей, Стрелец и Лъв.
Мъже за приятелство – Риби и Телец.
Любими дни и дати – вторник, 3 и 14.
Любими животни – куче и тигър.
Любими камъни – оникс и рубин.
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