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Хващам се на бас с теб - ако си Овен, че няма да прочетеш тази страница до край!

 

Общи приказки - Луд за връзване

Овена е най общо казано опасна муцуна. Притежава горещ - направо изпепеляващ 
темперамент. Амбициозен. Импулсивен. Нетърпелив. Свеж. Борбен. Упорит. Артистичен. 
Чаровен. Много силен и нахакан. Той е първенец в зодиака и по природа си е роден 
лидер. Притежава силно развито чувство за хумор. Освен че е върл купонджия и веселяк, 
също така е и бесен скандалджия. Интересното е че малко след скандала се държи с теб 
сякаш нищо не е станало. Значи за него подобно поведение е напълно в реда на нещата. 
Не всеки може да понесе такъв стил на общуване и докато жертвата е изпаднала в 
дълбока депресия и размишления - Овена изведнъж се появява и изтърсва неква смешна 
и забавна щуротия, като те обърква още повече. Ти тъкмо си набрал кураж и си събрал 
необходимите доводи за да му кажеш, че не е бил прав. Обича да се ебава с другите и не 
го е страх от конфронтации и силни преживявания. Ненавижда скуката и самотата. Лесно 
се влюбва и може да бъде много ревнив и откачен. Бори се за правата си до нива 
граничещи с нахалство. Притежава завидна доза смелост често граничеща с безумие. 
Изключително емоционален и активен. Луд умора нема е израз, който сякаш е създаден 
за да го опише в едно единствено, но супер находчиво изречение. 

 

Добри черти - Квооо ??? 

Не !! Все пак Овена е бъкан с достойнства и супер яки черти. Едно от най силните е, че 
тези хора са страхотни френдове. Не им е познато малодушието и не се предават до 
последния си дъх. Притежават изключително силен и твърд характер. Независимо от пола 
Овена е страхотен мъжкар по душа и поведение. Ако ти е приятел то тогава можеш да си 
спокоен, че има на кой да разчиташ. Докато другите увъртат и се чудят какво да измислят 
Овена вече работи по разрешаване на проблемите ти. Когато има яко кинти винаги ще ги 
сподели. Не забравя кога имаш рожден ден, имен ден и други важни за теб дати и винаги 
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е готов да ти направи подарък или най малкото да ти звънне на Жи Ци Ема или да ти 
пусне ташаклийски SMS. В тежки ситуации не само че запазва самообладание, но веднага 
се впуска с всички сили да се бори с проблема и ако зависи единствено от него - винаги 
успява. С лекота печели уважение. Склонен да прояви истинска героичност. Ако стане 
свидетел на някакъв инцидент или пожар, незабавно се впуска с всички сили да спасява 
застрашените с неизчерпаемите си енергия, смелост, себеотрицание, сила и мощ на които 
и Скорпиона може да завиди. Много от качествата му могат да бъдат възприети и като 
добри и като лоши - зависи от ситуацията и гледната точка. Не е мързелив и общо взето 
пали от четвърт - в смисъл ако искаш някой да те подкрепи в някое начинание то Овена е 
най подходящия индивид. Дори да го помолиш да убиете някой за да му гепите 
мотоциклета за да отпрашите в неизвестна посока или да оберете близкия клон на някоя 
банка. Ако си търсиш компания за някое нередовно и екстремно изживяване то отново 
Овена ще е първия заинтригуван. Дори след кратко време ще се чудиш - кой беше 
инициатора - по дяволите...кво прави тоя ненормалник бе, няма ли кой да го спре 
...Чакай чакай - не, - неееееее.... айдееее.. !!

 

Лоши черти - Тук звездите са проявили необичайна щедрост...

Овена е човек на крайностите, притежава състезателен дух и е в непрекъснато 
съревнование с някого. Лаком. Егоцентричен. Нетърпелив. Брутален и несъобразителен. 
Гадно копеле. Рогат добитък. Юрка себе си, новобранците и се опитва да стори същото 
дори с началниците. У сека манджа - меродия. Притеснява другите със своите проблеми. 
Натрапва си възгледите, музиката, присъствието и кво ли не още. Изисква 
безпрекословно подчинение и уважение, дори страхопочитание. Притежава болезнено 
влечение към лидерство. Във всяка ситуация се стреми да привлече вниманието върху 
себе си. Вре се къде не му е работа и дори да не е в час се прави на голем отворенгяс и 
си мисли че само той знае как трябва да се направи нещо и че той е най- способен на 
това. Не се и опитвай да му противоречиш, защото в крайна сметка пак ще стане 
неговото, а имаш възможност да се съгласиш преди да е станало късно и прекалено 
опасно за теб и в частност за твоето здраве и нерви. Ако реши, че мебелите не са 
подредени по подходящ начин без да му мисли става и започва грандиозно разместване и 
вместо да те попита за идеи, изведнъж те изкарва от объркването и учудването в които си 
изпаднал със следните думи - Аре бе кво зяпаш като изтърсак ? - гепи скапания 
диван щото искам да го преместиме. Тъкмо обаче го занасяте в един ъгъл и ти сядаш 
да отдъхнеш, но не си познал. Още в следващия миг Овена - Аа - не ! Аре бе скапаняк, 
мързел - веднага легна! глей, че така не е добре ставай! Лошото е, че те пита за мнение, 
но каквото и да кажеш не си мисли, че ще бъде взето под внимание. Толкова импулсивен 
и емоционален, че първо действа и после може и да започне да мисли, но Сори братче - 
твърде късно.....Не търпи отказ. Склонен към насилие. Когато не се чувства добре - 
всички разбират за това и биват подканени по категоричен начин да споделят 
съчувствието си и да предложат помощта си. Овена прекалява с всичко и с всеки във 
всяка област. Разбира се в някои лоши черти могат да се намерят и достойнства - зависи 
от гледната точка и дадената ситуация. Една дама която я е подгонила нимфоманията 
едва ли ще има нещо напротив този да прекали с нея. Или пък там където има риск и е 
нужна повечко смелост и решителност, докато Девата анализира, Везната се колебае, 
Козирога вика - Чекай малко, Водолея не знае за какво става въпрос, Овена вече е 
предприел първата стъпка и често бива възнаграден. Той е първооткривател, но винаги се 
стреми да е преди всички и е склонен да прояви своята несъобразителност, тираничност и 
страхотна липса на дипломатичност.... Друго шибано нещо в характера на Овена е, че е 
доста праволинеен и вродения му инат е непоносим. Невъзможно е лесно да го убедиш в 
нещо ако той вече си има изградено мнение по въпроса, каквито и доводи и 
доказателства да извадиш - просто забрави. Оно си рупа ли рупа......Нещо повече - макар 
да разполага с неверни данни или да има някакви погрешни схващания (например че 
земята е плоска или още по зле - че аз разбирам от Астрология) - той с охота се 
прави на много отворен и не пропуска да предаде урок по обща култура на компанията 
или децата около него... Разбира се в последвалия спор с някой, победител отново е той - 



често и с нокаут - но все пак победител ... , а това за него е много важно . . . . .

Позволих си да напиша толкова много лоши работи за Овена, защото съм много 
смел!.... и още нещо - ако все още четеш - само ще ти кажа, че за да накараш 
някой Овен да направи нещо - просто трябва да използуваш тънко 
подстрекателство и само глей кво става после.....

 

Партньорство - Бързо бегайте ... !

Най добре се разбират с другите два огнени знака Лъв и Стрелец 

Особено със Стрелец - защото и двамата са откачена работа, авантюристи, искрени, 
прями и копнеят за приключения и лудории. Не канете такава двойка на купон – ще 
съжалявате...... Опасност от пожар, среднощен скандал със съседите и полицията, музика 
- яко, Волумето на мах и къркане до сутринта... Ако има непознати - каубойска среща 1-
ва серия и после Болница на края на града - Овена със сигурност ще е този, който неква 
бутилка го е целнала в главата докато Стрелеца се е разминал с всички летящи предмети 
и юмруци. Въобще тези двамата са си лика прилика и нямат проблеми като са сами 
заедно. Подстрекават се взаимно и се надпреварват, кой е по луд и отворен. Не така стоят 
работите с Лъва. Макар да се кльопат те се борят по между си за лидерство и често влизат 
в пререкания и скандалчета. Всъщност с лекота достигат до развръзки които отговарят на 
определението - Грандиозен скандал, но за всеобщо учудване след броени минути можеш 
да ги видиш в едни прекрасни взаимоотношения и преливащи от топли чувства. Хубавото 
е,че не влагат злоба когато са в конфликт, а изпитват взаимно уважение и често създават 
много сериозна връзка. Двамата обичат удоволствията и им се наслаждават с огромна 
енергия. По принцип Овена се старае да доминира във всяка една област - така че и в 
партньрството, пък и въобще във всякакъв род взаимоотношения той ще го прави. Ако си 
слабохарактерна душичка и можеш да търпиш издевателствата му и си съгласен да бъдеш 
юркан не си мисли, че той дълго време ще е доволен от теб и ще се възползува. Тук идва 
на ред един парадокс и той е характерен за огнените знаци. Вместо това той ще те 
намрази и ще те презира заради овчедушието ти. Овена обича и харесва силните и 
агресивни хора и макар да му се дръвчиш и да спориш с него той няма да те мрази за тази 
ти проява, а по скоро би проявил уважение и току виж се съгласил с теб. Разбира се Овен 
и Овен също е една добра партия, но и тук ще става горещо по често от при която и да 
била друга комбинация в целия зодиак. Защо ли ??? Ами много е просто - Един Овен е 
равно на проблем - представете си сега двама от тези на едно място.

 

С другите не се получава номера - като изключим Скорпиона онякъде и чат 
пат с въздушите Близнаци, Везни и Водолей.

С останалите е пълна скръб и се получава първите няколко дни или месеци 
- после идват неприятностите.. , а участва ли Овен - то гаранцията че те 
ще са големи - е пълна.

 

Секс , Любов и Свалки - Аре - къде ?

 

МЪЖище - Овен , Коч
Естествено, тоя е активен и в тази област. Попада в категорията - хора с гореща кръв. 
Привлича дамите силно и безпардонно. Излъчва онзи примитивизъм и агресия от които на 
женичките им става топло между крачоците още при визуалния контакт. Когато обърнат 
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внимание на бабаитските му прояви и рицарските маниери, някои направо се предават. 
За разлика от Скорпиона и особено Телеца, които предпочитат по бавен и дълъг секс, той 
се справя бързо и дори на втория и третия път продължава да е напорист и енергичен. По 
време на акта е толкова страстен и горещ, че партньорката му е склонна да мисли, че тоя 
ще се скапе и ще вземе да свърши преди настъпването на оргазма. Често изразява своите 
емоции и издава стонове и възклицания. Тъй като Овните са егоцентрични по природа и 
се стремят към лидерство, то и тук не очаквай да е по различно. Ако пък се е застоял 
пред телевизора гледайки XXL и си е харесал някоя по особена поза или нестандартни 
решения - дупе да ти е яко - нема мира и спокойствие докато не ти го сложи. Дори това 
че си заспала няма да го спре, а дори би го възбудило още повече, отчитайки факта че за 
него това вече си е и така нужното му живо предизвикателство. Много трябва да внимават 
младите и привлекателни девойки ако са облечени по еротично и са на купон в 
присъствието на подпийнали тийнове от тази зодия. Полицейските хроники и досиета 
бъкат от случаи за изнасилване и то кой мислиш че води убедително първенството в тази 
категория - разбира се, - как се досети? Този печален рекорд го е откъснал на огромна 
преднина пред втория - Скорпиона. Интересното е, че като поулегнат, други на пръв 
поглед миролюбиви зодии ги изместват от пиедестала. Често му се налага да лъска 
бастуна, защото няма търпение и докато му е пресен спомена или впечатленията, търси 
начин да удовлетвори нуждата си. Когато обаче му писне от Мара с петте баджака - много 
внимавай да не се навеждаш в негово присъствие, независимо от пола. В бързината се 
случват секви инциденти. По принцип Овена не би се смутил да прави и групов секс - 
стига разбира се жена му да не участва в оргията, защото е адски ревнив. Шведската 
тройка му е любима, защото знае, че не е обикновен, а по скоро мъж за две жени ....че и 
нагоре.. 

 

ЖЕНА - Овца , Пич
Овенките чат пат забравят за позата на възпитаната дама и току виж те яхнали и влезли в 
ролята на мъжа. Те са много жизнени, чаровни, весели и обаятелни. Трудно е да им 
устоиш, а още по невъзможно да отклониш предложението им за интимна близост. Това 
предложение много често се свежда до награбване и сдъвкване без излишно плямпане и 
омагьосване. В повечето случаи те са инициаторки на любовния акт и нема отърване. 
Обичат да командват и да контролират темпото, от което обикновено ти се завива свят. 
Докато не ти изгърмят бушоните си на пънгара братче. Няма не искам - няма недей. Като 
хора на крайностите много ги кефи, както изключително нежната, така и по грубата 
тактика. Златна среда и компромисен вариант няма. Те се мятат от едната крайност в 
другата, но по често именно в по яката. Дамата Овен се радва на богато въображение, 
еротичен заряд и импулс, като често е готова за секс още докато забързано те влачи под 
мишница към леглото. Може и да има любовна предигра, но един бой с възглавници 
например е далеч по възбуждащ за нея отколкото някакви лигавщини и любовни 
обяснения. Обожава по твърдия, непринуден контакт. Не садо-мазо изпълненията, а 
просто съчетаването на удоволствието от секса и демонстрацията на някаква първична 
сила и мъжественост. Е понякога и те не знаят кво искат. Ако им тръгнеш по напористо - 
ще кажат, че си некъв тъп аборигенски изрод, ако се направиш на прекалено романтичен, 
нежен и мил ще кажат, че си егати скапания лигльо - абе трудно е, затова не е зле да се 
нагодиш към нейния ритъм и настроение, а тя със сигурност ще ти покаже какво очаква от 
теб и бъди сигурен, че ще ти отвее плевата.... Падат си по брадати и космати мъже. 
Впечатляват се от мускулести, с убийствено чувство за хумор, смели, артистични, 
авторитетни, решителни и откровени мъже. Когато решиш да сваляш жена Овен никога не 
я карай да чака - много мрази - много. Всъщност от теб се иска малко инициативност, 
пламък в очите, много чар, изобилие от страст и готовност. Ако тя те хареса няма да ти се 
наложи да се обясняваш като ученичка. Тази прекрасна дама ще прояви изтънченост на 
Фадрома разбивайки на пух и прах евентуалната конкуренция и без капка колебание ще 
те забоде за отрицателно време. Интересното при тези готини жени е че не си падат по 
груповите изпълнения когато са трезви, но по време на секс в момент на бурна страст и 
леко подпийнали ако случайно влезе още някой в стаята - може да бъде заставен или 
поканен да се включи или дори направо изнасилен без значение от какъв пол е. Много 
често ти гепва ръчоците и ги насочва там където иска да бъде пипана и дори показва 
нужната сила с която да го правиш - а бъди сигурен, че ще ти трябва доста сила и 



енергия. Може да те награби за кратуната и да ти я завре между гърдите си притискайки 
я толкова силно, че не можеш да гъкнеш камо ли да я надигнеш с цел възроптаване. 
Зърната и са чувствителни и обожава да я хапеш много силно по тях. Рядко самият ти 
можеш да се отървеш без драскотина. Целия си в следи от нокти и страстни ухапвания. 
Обичат да ги галиш по главичката, муцуната и джуките та чак и по ушите .... е може да ги 
погалиш и между крачоците де, но не е безопасно, а когато проникнеш дълбоко в нея е 
препоръчително да я награбиш яко за гъза и да я притиснеш много много силно......

 

Молби и Съвети

Овена не приема съвети от никой щото се има за много отворен, но все пак 
ако го гепиш в настроение - може и да мине ....
Опитай се да подтискаш агресията, егоцентризма, хиперактивността и прекалената прямост. 
Не всеки може да ги понесе. Пробвай се да дадеш малко повече свобода на партньорите си 
пък и на околните въобще. Винаги - ама винаги брой поне до 10 и то бавно - не по твоя си 
там овенски начин! Знам, че имаш много акъл - ми използвай го и за мислене. Сети се само 
колко много грешки в живота ти се дължат на прибързани действия. Хиляди ли каза ? - Защо 
наруга онзи човечец - той тъкмо бе понечил да ти се извини за небрежността си че те 
настъпи по крачока. Беше без да иска? И пак си правил семейни скандали. Поспадна ли ти 
кръвното налягане?.Мина ли ти главата? А оправи ли ти се пръста от последното изгаряне на 
котлона. 

Всъщност от къде изкара толкова търпение, че да прочетеш всичките тези 
врели некипели...?

 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова съблазнителни ?



B
 

 

ДЕВИЗ : АЗ ИМАМ

 

Планета : Венера 

 

Управлявa 2 дом : Земен, Неподвижен, Женски

 

Ако трябва да съм точен би следвало да използувам наименованието Бик. Телец го е 
измислил - за да се направи на много отворен, батко ни Йоан Екзарх през Х век в прочутото 
си съчинение - Шестоднев.. и аз за да не последвам примера му с отварянето ще използувам 
утвърденото и общоприето - ТЕЛЕЦ ...

 

Общи приказки - Абе , май нещо послъгваш . . . 

Телеца е много баровски и тежкарски знак. Той сякаш е създаден да трупа богатства и 
ценни предмети. В повечето случаи е спокоен и настроен доста блаженствено. Притежава 
най силното биополе и често около него се случват странни работи. Прословут е ината му, 
традиционализма, музикалните наклонности и биволските нерви. Обожава насладите на 
живота и им се отдава с цялото си сърце и това го прави да изглежда винаги в отлично 
настроение и в повечето случаи тялото му е предразположено към по заседнал начин на 
живот. Най склонен към напълняване. Имат благи на вид лица и излъчват някаква 
топлина и душевност. Мразят резките движения, прибързаните действия и шумотевиците. 
Имат съвършен и тънък усет към финансовите въпроси и в тази област са ненадминати. 
Адски недоверчиви. Трудно могат да повярват на каквато и да е, дори банална 
информация, ако самите те не са били там и не са видели със собствените си очи всичко 
това. Парадоксалното е, че могат да повярват, ако им кажеш че са те отвлекли 
извънземни, но да се опиташ да ги увериш, че си намерил куфарче с мангизи си е чиста 
лудост. Падат си по изкуствата, бутиковите облекла, ценните предмети, разкоша и яките 
коли. Ще го изкараш извън нерви единствено ако го пришпорваш да вземе бързо решение 
или да ти даде незабавен отговор. А когато веднъж бъде ядосан, Телеца избухва с 
опустошителна и продължителна сила, досущ като земетресение и няма по опасен от него 
в този момент. Бързо бегай, - много бързо.........да не дадеш фира.... 

 

Добри черти – Да, моля . . . 

На първо място бих казал е неговия изключителен реализъм и прагматизъм. Никога не 
лети в облаците и не се хаби да плямпа глупости само и само за да се намира на 
приказка. Лаконичен и внимателен. Постоянен в приятелството, стоически търпи 
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неправдата и позволява да му се качиш на главата. Добряга. Създава уютна и топла 
обстановка навсякъде. Съобразява се с другите и не е натрапник. Поддържа традициите 
живи. Внимава да няма неприятни изненади и създава сигурност и спокойствие. Колата и 
дома му са оборудвани с най съвременната охранителна техника. Има защо. По правило 
се очаква, че един Телец е финансово осигурен и има множество ценности и колекции. 
Ако си му много добър приятел може да разчиташ на него най вече за мангизи. Някак си 
привлича парите към себе си. Жените от този знак са прословути красавици. Имат 
страхотни форми и топло излъчване а очите им са толкова красиви и влажни. Обожават 
природата и са най върлите и защитници. Много го бива да управлява банки и финансови 
къщи. Не са развей прах. Винаги имат спестени кинти и се стремят да увеличат банковата 
си сметка. Обичат изкуството, спорта, телевизора, пианото си и музикалната уредба. 
Много си падат по колекционерството, но го възприемат хем като обект на духовна 
наслада така и като инвестиция. Хладилниците им са огромни и нафражкани догоре със 
всякакви лигавщини и маркови питиета и винаги си добре дошъл на масата им.... 

 

Кофти работи - Да бе - да

Телеца е човек, който може да бъде поставен в категорията Здравей живот. Рядко се среща 
Телец, който да няма поне 2 - 3 порока. Ако отсъстват - значи си имаме работа с чистокръвен 
психопат. Телците са диктатори и подтисници. Действат с желязна ръка и са склонни към 
жестокости. Толкова мнителни, че могат да ти скъсат нервите докато изискват безброй 
доказателства. На грандиозния им инат би завидял дори Водолея. Ненавиждат новите 
технологии и трудно боравят дори с дистанционното управление на телевизора си - 
предпочитат да боравят с точилка, корниз или много дълга летва и още по интересното е че 
не се изнервят дори след петминутно прицелване в някой копчалък, а продължават с 
прословутото си търпение и желязни нерви. Когато са разгневени - това е труднопостижимо, 
но все пак когато се случи - настава истинско бедствие. Счупените мебели и предмети са най 
малкото с което може да се размине. Ще се радвам за теб ако не си бил наблизо или си имал 
късмета и благоразумието да предусетиш нещата и със скоростта на светлината да си излетял 
от там. Може да се окаже, че си се спасил в буквалния смисъл на тази дума. 

 

Партньорство - Ъ

Най добре се разбира с Дева и Козирог 

Най вече с Козирог. Имат някакви особени отношения към парите и традициите. Просто си 
пасват отсекъде. И двамата изповядват сходни идеали и си падат по материалното. Могат с 
часове да обсъждат замърсяването на планетата, традициите и ползата от финансовите 
спекулации и успеха в кариерата. С Девата има подобни отношения, но тъй като тя е по 
дребнава и бърбореща - може да го изнерви с безкрайните си забележки и тиради. Намират 
общ език в сферата на практичността и разумния начин на живот. Обожават музиката. 
Телеца няма много силно чувство за хумор и именно тук Девата е склонна да извърши 
чудеса и да го разсмее. Телеца се харесва на почти всички. Често бива ухажван и също 
толкова често използуван от другите за постигане на някакви користни цели. Доста е 
праволинеен в една връзка и не си пада по раздели и спречквания, които застрашават по 
някакъв начин връзката му. Предпочита да си затрае, но да не се стига до крайности. Най 
добрата комбинация е Телец - Телец. Могат да съжителстват дълго и спокойно правейки си 
компромиси и отдавайки се на благинките от живота потънали в блаженство и разкош....... 

 



С другите не е много добре, донякъде става с водните Рак, Скорпион и Риби.

 

Секс , Любов и свалки - Земи млъкни вече бе тулуп. . . 

 

МЪЖ - Бик
Телеца е романтичен, грижовен и добър любовник. Има адски силно, топло и добряшко 
излъчване. Очите са му топли и почти всички Телци притежават много тъмни и влажни 
фарове. Попада в категорията - роден за наслада. Обича дългия, придружен с 
необходимите предигри класически секс. Много галене, милване, докосване и други 
подобни техники. Много добре се справя в леглото и обича да го прави по традиционния 
начин. Не отказва и орална любов, но самият той рядко се гмурка. Обожава да го галиш 
по косата и гърдите. Доставя му удоволствие да го целуваш по гушата и рамената и не на 
последно място по ушите. В повечето случаи Телеца има здраво и набито тяло - 
придружено с респектиращо окосмяване. Когато се развихри може да те изкриви от секс. 
Обича да съчетава удоволствието от акта с други благинки, като шампанско, ягоди, 
сметана, джакузи и.т.н.. Преди да се стигне до леглото обаче, Телеца ще се погрижи да 
прекарате една много богата на удоволствия и разкош вечер. В това отношение доста си 
прилича с другия неподвижен знак Лъва.....

 

ЖЕНА - Крава - понякога Луда
Те са много добри любовници. Имат неподправено земно излъчване. Притежават форми 
на които трудно би устоял един здравомислещ, нормален мъж. В погледа им има едно 
хитровато и палаво пламъче, което сякаш ти казва - ела ме изяж. Те са пищните 
красавици от типа сексбомба. В леглото са върлини. Трудни за сваляне и недостъпни - 
предизвикват мъжкото его и усилват желанието до полуда. Резултата е потресаващ, 
когато си легнете. Той чакал толкова дълго този тържествен момент, а тя продължава да 
настоява за по умерени действия. Знае как да те подлуди.

По статистически данни най много проститутки са от тази зодия - скачат на Везните и 
Скорпионките. Представи си колко им е трудно да отблъскват всекидневно по стотици 
предложения и атаки от разни мъже, но когато започнат да говорят кинтите се получава - 
все пак Телеца го бива да изкарва пари от всяка ситуация и даденост. Жена Телец със 
скромни гърди е истинска рядкост. Венера ги дарява с онова любовно излъчване на 
флуиди, което липсва при другите. За да я впечатлиш трябва да си от баровец нагоре, да 
притежаваш яка кола и луксозно обзаведено жилище. Качества като, търпеливост и 
прагматизъм могат да ти бъдат само от полза. Чести подаръци но задължително 
естетически издържани и по възможност скъпи. В леглото не трябва да бързаш и се 
постарай да надминеш себе си. Никоя друга дама в зодиака не изисква по продължителен 
сеанс. Не си пада по извращенията и оргиите. Има наченки на ревност. Обича 
удоволствията и им се отдава с охота.

 

Молби и Съвети

Телеца от инат не приема съвети но :
Опитай се да зачиташ мнението и на другомислещите. Защо упорстваш толкова много. 
Ами представи си че другия е прав. Стига с тия мангизи бе. И без друго рано или късно 
сами ще дойдат при теб - независимо от начина. Приемай нещата и от веселата им страна. 
Прекалено си миролюбив и това не рядко е повод за разочарования. Още ли спазваш 
онази диета за отслабване? Дай некой лев назаем! Квоо ? - Ае стига бе ! - Много добре 
знам и за тия в дюшека и за ония в бурканите - така че не ме баламосвай ... скоро ще ти 
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ги върна барабар с безобразните лихви, както ти предложи преди време ....

 

Ех -Защо звездите са ви създали толкова топли ?



 

C

ДЕВИЗ : АЗ МИСЛЯ 

 

Планета : Меркурий 

 

Управлява 3 дом : Въздушен, Подвижен, Мъжки 

 

Общи приказки - Охо - за приказване ли стана дума ? 

Близнаци е много приказлив и общителен знак. Привлича другите с непринуденото, 
приветливо и лъчезарно излъчване, което притежава в изобилие.Той има за цел да 
изобрети нещо уникално, да създаде весела обстановка и да завърже безброй 
приятелства и връзки. Много му харесва да има публика, която да се наслаждава на 
безспирните му словоизлияния, които винаги са доукрасени и преувеличени до 
неузнаваемост. Нервен и жив. Непрекъснато прави нещо, а в повечето случаи минимум 
две неща едновременно. Има доста голям мисловен резервоар и дори страда от безсъние 
поради тази причина. Бърз и нервен с резки движения и хитроват поглед. Плямпа толкова 
много, че когато е сам, или си запява някой хит или общува със самия себе си по един 
странен начин. Скрийте телефоните си. В чатовете и Нюзгрупите на мрежата е бъкано от 
тези. Водят убедително пред Стрелеца и Девата, които се боричкат за второто място в 
тази класация. За съжаление са на първо място и в клиниките за борба с алкохолизма. 
Пушат като строшени комини. Приятелски настроени, но непостоянни. Противоречив и 
сложен знак. Умее да изкарва кинти, но по му се отдава харченето им. Трудно запазва 
някакво положение за дълго време, отегчава се от всеки и всичко с изключително бързи 
темпове. Един от най мразените и трудни за съжителство знаци.......

 

Добри черти - Ех . Мии... 

С Близнак в компанията никога не е скучно. Непринудени. Без излишно придаване на 
важност и позьорство. И най тъпия виц бива превърнат в шедьовър с такова майсторство 
от което и Стрелеца би се вцепенил. Много добри певци и музиканти. Имат многостранни 
интереси и широк кръгозор. Бива ги за почти всичко. Повечето знаят минимум един чужд 
език. Бързо прощават почти всякакви издънки с изключение на откровената простотия и 
прекаленото демонстриране на любовни чувства. В спорта също са много напред с 
материала. Любознателни, красноречиви, убедителни и учтиви. Обичат шумните, весели 
компании и са добри събеседници. Радват се на живота и имат силно развито чувство за 
хумор. Адски добро телосложение пригодено по съвършен начин за дейността която 
изпълняват и начина им на живот. Буден новаторски ум. Мнозина учени са родени под 
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този знак, като оспорват прозвището Гений, която принадлежи на Водолея. Оптимисти. Не 
пестят енергия за да ти помогнат и са ненадминати когато става въпрос за морална 
подкрепа. Много талантливи. Авангардни. Бързо се ориентират във всяка обстановка и 
новостите не са проблем за тях. Весели. Умеят да те развеселят и да ти осигурят огромни 
порции разнообразие. Любопитни до нива прескачащи определените норми, но пък да не 
забравяме че именно любопитството е присъщо на интелигентните хора ........

 

Лоши черти - Охоо 

Близнаците имат доста над средното ниво опитвайки се да задминат дори световния лидер 
- Овена и най лошото е че хич не им пука за това и не го приемат сериозно. Те знаят, че 
са най одумвания знак, но самите те нямат равни по клюкарщина. В дъното на повечето 
сплетни стои някой от тези. Не си мерят приказките и въпреки огромния си интелект, при 
това безспирно плямпане просто няма как да не изтърсят някоя и друга глупост. Около 
тях е бъкано с интриги. Най големите мошеници. Може да ти продаде на баба си 
хвърчилото за Боинг. Не давайте пари назаем никога на Близнак. Те са не само 
рекордьори по вземането на такива, но техен е и рекорда по неиздължаване на взетите 
суми. Не че са виновни, не, как можа да си го помислиш въобще, - просто все нещо им се 
случва - иначе тъкмо бил приготвил мангизите и тръгвайки да ти ги върне го отвлекли 
мутрите и му ги взели, предишния път виновни бяха извънземните и .т . н.. Когато си 
говориш с Близнак не си мисли, че те слуша внимателно - всъщност много е трудно между 
пролуките в които той си поема въздух докато говори да изтърсиш 2 - 3 думи, но все пак 
ако имаш това щастие то ще бъде краткотрайно. Много са повърхностни и никога не се 
обвързват емоционално дори с любимия човек. Липсата на чувствителност често им пречи 
в отношенията. Къркат яко. Цигарите ги палят една от друга много често по две без да се 
усетят. Разхвърляни. Вятърничави. Прахосват време, средства и енергия с лека ръка. 
Започват нещо и рядко го завършват - а то да беше само едно... Недоверчиви поради 
факта, че те са върли лъжци, а който много лъже не вярва на никого. Измамници и 
мошеници от класа. Използуват завидното количество акъл за да те прецакат или за да 
постигнат тяхната си цел. Обещават такива работи каквито и най големия мечтател не си 
е и помислял. По брой вързани тенекии са на първо място. Водолея е единствения им 
сериозен конкурент. Имат развинтена фантазия и несериозно отношение към важни и 
злободневни теми от живота. Обръщат всичко на майтап и ако усетят, че си прекалено 
сериозен и решителен бързо те заебват и си намират друг балък. Ако им направиш 
емоционални предложения за близост и си разкриеш чувствата може да постигнеш 
истински подвиг в отношенията с един Близнак - Да го накараш да млъкне завинаги и да 
се разкара от живота ти в който самият той се е натрапил преди това...... 

 

Партньорств - A

Има се с въздушните Везни и Водолей, чат пат и със земната Дева и 
огнения Стрелец.

Близнаците се разбират с неживотинските знаци, които се славят с интелектуалните си 
способности и общителност. Всъщност да попаднеш на Близнак и да останеш с 
впечатлението че е тъпо копеле - бъди сигурен, че те заблуждава с някаква цел или 
нарочно се прави на такъв. Везните и Водолея често биват очаровани от Близнаците още 
преди да са се запознали. Самите Близнаци нямат нищо против да имат много приятели, 
колеги и дори гаджета. Не че са мръсници. За Близнака също както и при Водолея е много 
по важно да общува с някого отколкото да прави секс. Платоническата любов е тяхна 
запазена марка. Обожават флиртовете, а появата на щуротии като мобилни комуникации, 
Интернет и ICQ е направо манна небесна. С Водолея могат да се надлъгват и да си 
фантазират до безкрайност. И двамата не си падат по сериозното и романтично 
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обвързване. Везните не са толкова отнесени, но пък с тях е истинско удоволствие да си 
имаш нещо общо. Тук Близнака намира верен слушател, който му съперничи по интелект 
и на всичко отгоре е готов да прости винаги. Девата и Близнаците имат обща планета 
управител и това е Меркурий, който от своя страна е носител на разума, 
комуникативността и хитростта. В началото и двамата са очаровани един от друг, но 
впоследствие Девата започва със своите забележки и убийствена практичност, които не 
са по вкуса на Близнаците. Те пък от своя страна разочароват Девите с несериозното си 
отношение по много въпроси и най вече с характера си на развей прах. Със Стрелеца 
намират много често общ език и интереси. Лигльовци са. Могат да си разказват едно и 
също нещо по различен начин стотици пъти. Смешните истории, приключенията и 
философските въпроси са основната тематика. Тук думи като семейство, родители, деца и 
кариера са напълно забравени. И двамата ненавиждат еднообразието. В бизнеса е хубаво 
да имаш под ръка Близнак, защото му идват страхотни идеи и е склонен да проявява 
творческите си заложби във всяка област. На телефона няма равен и може да подсигури 
клиентела и добър пласмент. Като приятел е променлив, но ако правиш купон никога не 
забравяй да го поканиш и да го подсетиш да си носи допълнително някаква кръкня. Бързо 
се отегчава от всичо и от всеки. Много му допада да прави няколко неща наведнъж. За да 
впечатлиш Близнак трябва да се сдържаш от емоционални изблици и обяснения 
съпроводени с проява на дълбоки чувства. Важното е да си придадеш весел и безгрижен 
вид. Достатъчно е да изтърсиш няколко умни приказки и да си държиш GSM-а в ръката. 
Ако разбираш от компютри и комуникации - това е страхотен плюс. На почит са 
професиите от интелектуален характер. Творците са поставени на пиедестал. Ако на 
визитката ти се намират думи като Webdesign, Communications, Programmer, Public 
relations то считай че наполовина си го сразил. Най добрата комбинация е Близнаци - 
Близнаци. Могат да съжителстват дълго време, зачитайки нуждата на другия от свобода и 
публика.........

 

С останалите не е добре, става с огнените Овен и Лъв, а за Стрелеца и Девата 
вече стана дума ... 

 

 

 

Секс , Любов и Свалки 

 
МЪЖ - Браточка 
Близнака е що годе добър в леглото, но липсата на силни чувства го прави лош партньор. 
Ако става въпрос за любовна авантюра - няма да има проблеми. По време на секс е много 
жив и гъвкав. Обича разнообразието и ако е вкарал и няколко питиета ще те върти и 
обръща непрестанно. Може и свят да ти се завие. Не си мисли че ще минеш с класически 
пози и секс. Всяка дупка буди любопитство и огромен интерес. Не си пада по бавния и 
лигав изпълнен с нежни романтични думички акт. Вместо това той подхожда бързо, често 
необуздано. Тъй като обича да върши няколко неща накуп, то не очаквай че и в тази 
област ще е по различно. Докато го правите - си в голяма грешка ако си мислиш че си 
центъра на вселената. Не го слушай кви ти ги говори. Той си разтяга локумите, но в 
същото време с едното око следи мача от шампионската лига по телевизията, в ръката си 
държи дистанционното на музикалната уредба и търси подходяща мелодия по радиото, 
когато сменя позата или насоката не пропуска да отпие от чашата с ракия и да си дръпне 
от цигарата и за капак ако звънне телефона - направо ставай и се обличай или го цункай 
за лека нощ. Обича той да ръководи всичко и не се съобразява много много с дамата. 
Няма нищо против използуването на аксесоари и секви там играчки по време на секс. 
Въобще - всичко което е нетрадиционно и разнообразно е добре дошло. Самият Близнак 
няма да пропусне нищо по интересно от твоето тяло и е склонен да се раздаде до край. 
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Богатата му фантазия го принуждава доста често да си представя че Кайли Миноуг му 
върти неква бесна свирка или пък че Марая Кери му се е нагъзила. Много му допада 
размяната на партньори а пък една грандиозна оргия съпроводена от обилни количества 
алкохол и яка музика е направо рай ........

 

ЖЕНА - Сестричка
Страхотни са. Божествени тела. Влажни, необикновенни, любопитни и топли очи. А 
устните - как само се мърдат - спри за малко да говориш за да ги видя по добре ако 
обичаш. За тях може да се каже - че освен красиви са и умни, нещо което сме свикнали 
да определяме като абсурд. Притежават онова излъчване и поглед от които ти се подгъват 
крачоците. Направо неустоими. В самата природа на 90 % от мъжете съществува една 
брънка, която ги кара да обожават дами с Близнашки възгледи и поведение. Обикновено 
мъжа си мисли за секс и чат пат за ... май - ... пак за секс. Не за обвързване, чувства и 
любовни сценки още по малко за женитба и деца. Именно това ги кара да желаят така 
силно Близначките. Тези жени демонстрират по някакъв особен начин, че са именно от 
този свободолюбив, непокорен и жизнен тип. Сякаш създадени да си прекараш добре в 
тяхната компания. Излъчените от тях флуиди те удрят първо между краката и евентуално 
после и в тъпата глава. Имат виталитет много над средното ниво и са свръхактивни. Доста 
са нервни. Бърборани. Сладурани. Когато обясняват нещо, активно използуват освен 
ръцете си и лицето, правейки страхотни мимики и гримаси, че на човек му става мило и 
драго да се наслаждава на подобна гледка дори с часове - (Не забравяйте памук за 
ушите). Подходящ подарък е освен скъп парфюм, тежкарски дрехи и диск със музика или 
направо цяла музикална система, а един як GSM ще предизвика истински фурор, така че 
може да станеш свидетел на емоционални изблици придружени с искрено и неподправено 
благодарствено словоизлияние в което е възможно да се доловят и нотки на чувства. 
Истинско чудо. Закръглените са по голяма рядкост дори от сибирския тигър. Ненавиждат 
конвенционалното и на драго сърце се впускат в експерименти. Разнообразието при тях е 
много важно. Не трябва да ги ревнуваш. Близначките може и да кръшнат от правия път, 
но то е заради пустото разнообразие и любопитство. Едва ли не с научна цел. Те няма да 
престанат да те обичат или пък да избягат с любовника си. Дори обратното . Сякаш се 
чувстват гузни и започват да те глезят и да се грижат малко повечко за теб. В леглото са 
неоценими. Страстни и горещи. Владеят положението и са в състояния да ти изкривят 
гьона. Обичат любовната предигра и за разлика от повечето други са склонни да 
прекъснат същинския секс за да се позабавляват отново с малко палави игрички. Няма 
нещо което да не им доставя удоволствие, стига да не ги наранява. Разнообразието е 
издигнато в култ. Малцина са тези смелчаци, които могат да се справят с тази. Ако търсиш 
силни преживявания ще ти дойдат в повече. Правят страхотни свирки, с много желание и 
талант. Може би са добри почти колкото Лъвицата и Скорпионката, но все пак зависи кой 
как обича да му духат. Близначката има много игрив език и често сменя начина и 
темпото, сякаш се опитва да ти направи десет вида свирки в рамките на една - докато 
Скорпионката го смуче по един подлудяващ начин бавно и страстно, а Лъвицата с много 
финес и топлина. Обичат честата смяна на позите и положенията. Дават да го завираш 
навсякъде включително и отзад. Дори някои дами предпочитат да се чукат именно там 
повечко време. Близначките обожават груповия секс и особено да го правят с поне двама 
мъже. Малцина си го признават преди втората чашка, но после всичко си идва на мястото. 
Също си траят по въпроса за използуването на предмети и вибратори, но почти всяка е 
изпробвала тези благинки и продължава да го прави. Когато се влюбиш лудо в тази жена 
- идва един много труден момент. Изпитвайки нужда да разкриеш колко са дълбоки 
твоите чувства, колко много я обичаш само, как за нея би направил еди какво си, как без 
нейната усмивка и думи светът е кръгла нула ....... и точно тук ще направиш най голямата 
грешка. Oсобено пък ако се опиташ да бъдеш ревнив и да я контролираш. Вместо ответна 
реакция в подобен стил очаквай скорошна раздяла. Самите Близначки не пестят думи за 
да опишат колко много обичат някого, но това не е онзи лигав, наивен и романтичен стил, 
който мнозина са го гледали само по филмите. Те са много нежни и раними същества. 
Хубавото е че бързо забравят, но пък лошото е че по бързо може да са те забравили теб 
самия.



Съвети и Молби 

Близнаците приемат съвети само в писмен вид , защото трудно можеш да 
се включиш в разговора :
Опитай се да замълчиш. Стига де. В момента в който четеш това съм убеден, че правиш 
още няколко неща. - Чатиш, - Работиш ? - А, да ... онази прословута страница за онзи 
тъпак гдето искал да има сериозно присъствие в Интернет. А нали бях получил обещание 
да се обадиш - забрави ли ? - Чекай малко. Кога ще ми върнеш заема? А знам знам - 
случват се наистина такива странни работи, но защо все на теб. По спокойно - какво е 
това ръкомахане - внимавай докато се оправдаваш, че може да си бутнеш чашата с 
питието върху копчалъците на клавиатурата. С какви работи и колко се занимаваш все 
още. Кво стана с онази твоя тайна връзка - как беше ? - забравих името - ами то да беше 
един път да го бях запомнил..........

 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова умни ?



 

D
 

 

ДЕВИЗ : АЗ ЧУВСТВАМ 

 

Планета : Луна 

 
Управлява 4 дом : Воден, Кардинален, Женски 

 

Общи приказки

Рака е много силен, издържлив и добронамерен знак. Притежава изключително фин усет 
и поразяваща интуиция. Само да погледне някого и да му чуе глупостите веднага разбира 
що за човек е и на какъв се прави, дори какви са целите му. Когато ти говори някой Рак и 
ти дава съвети най добре го послушай. И те не могат да си го обяснят, но каквото кажат, 
особено ако е лошо, то вероятността да се случи е твърде близко до стоте процента. 
Много грижовен и топъл. Обича семейството, старите вещи, сигурността, традициите, 
музиката и да знае къде си и как си. Обикновено не са агресивни, но когато им се наложи 
- може да разчиташ на истинска вендета. Мафията много добре олицетворява този знак. 
Рака не допуска някой да му се вре в живота и може да пази тайни повече от всеки друг с 
изключение на Скорпиона..... 

 

Добри черти

Има повече добри отколкото лоши черти. Никой не е толкова грижовен родител и 
домакин, колкото може да бъде един Рак. Би умрял за теб ако те обича достатъчно. 
Романтичен, любвеобвилен и добър. Знае как да използува богатия си запас от силни 
думи и фрази. Не е проблем за него да ти опише с думи емоционалното си състояние и 
отношението му към теб. Не е равнодушен. Патриот. Когато зазвучи националния химн, 
особено след награждаване на някой спортист, направо се просълзява и настръхва. 
Уважава традициите и ги поддържа живи дори в нашия идиотски век. Помни като слон и 
складира всички снимки и предмети със сантиментална стойност. Чист и подреден дом. 
Умее да борави с кинти и е страхотен бизнесмен. Готов да помогне и да те направи 
щастлив......

 

Лоши черти 

Ми намират се. Раците са адски ревниви. Скъперници. Домоседи. Ако те изпуснат от иначе 
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железния им контрол, направо се побъркват. Имат лабилна психика и дори са склонни 
към самоубийство. Лошото е че преди това ще ти резне зелката на теб - пък после 
каквото дойде. Искат пълен отчет на всяка твоя стъпка и подробно обяснение, кога, 
колко, защо и с кого. Ако забравиш да оставиш бележка, че си отскочил да спирката за 
вестници - като се върнеш може да бъдеш посрещнат с точилка в главата или десен прав. 
Ако те потърсят по телефона - докато говориш - той най откровено и нахално ще следи 
всяка твоя дума и подозирайки те в изневяра, внимателно наблюдава дали си 
развълнуван например, какви мимики правиш и дали не се опитваш да изпратиш 
зашифровано послание от рода на - ВрагЪ си е тука - нема да мога да дойда, обичам 
те, ще те скъсам от секс.... 

 

Партньорство - Ще ми паднеш....

Най се има с другите два водни знака Скорпион и Риби 

Раците се разбират много добре с водните и отчасти със земните знаци. С огнените и 
въздушните не се получава, защото му е трудно да ги контролира непрекъснато и ги намира 
за повърхностни тупани, които не използуват мили и топли думи а свободолюбието им 
граничи с безобразие. Със многоуважаемия от мен и в същото време ненавиждан от мнозина 
Скорпион са способни да изградят може би най яката връзка в целия зодиак. В никакъв 
случай по стабилна от земната Телец - Телец, но много по истинска и сложна за изпълнение с 
потресаващо количество любов и силни чувства. Тези двамата са царе на тема тайни и 
загадки, окултно и загадъчното, вярост, себеотдаване и убийства по особено жесток начин. 
Рибите са също толкова грижовни, колкото Раците. Когато са заедно, около тях се усеща 
една приятна мъгла бъкаща от искреност, тайнственост и силни чувства. Не се надлъгват, 
защото усещат и най малката вибрация и колебание. Имат изключително силна интуиция и 
много точно предугаждат мислите и желанията си. Обичат да се усамотяват и да се затварят 
в някакъв измислен собствен, романтичен свят изпълнен до краен предел с любов, вярност и 
себераздаване. Два Рака на едно място означава зона забранена за достъп на външни лица. 
Адски здрава връзка и в повечето случаи не се стига никога до раздяла. Свръхчувствителни и 
верни. Държат много един на друг и се подкрепят за всичко. Ако ги предизвикаш - това ще е 
твоят жесток и незабавен край..........

 

С останалите не е добре, защото не могат да понесат изобилието от 
ревност и наложения тотален контрол на Раците.

 

Секс , Любов и Свалки

 

МЪЖ - Омар 
Рака е щедър на любовни обяснения и прочувствени слова. Когато те обича е готов на 
всичко. Не се ебавай с неговите чувства и доверие. Първенци по любовни драми и 
грандиозни сцени на ревност. Често носи хладно оръжие и е готов да го използува за да 
защити честта и достойнството на любимата или семейството. Имат кокалести, здрави 
тела. В повечето случаи са с тъмна коса и дебели вежди. Очите им са много мили, топли, 
изразителни и влажни. Трудно допускат някой в личния им живот и ако го направят - 
значи вече си в капана им - тип меча лапа. От там няма измъкване по спокойния и 
цивилизован начин. Рака не го е страх от никой, когато стане въпрос за някакъв въргал 
или казване на истината. Има известни колебания единствено в направление по кой 
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начин да те накаже, но никога дали въобще да го прави. Нормално е и в леглото да се 
опита да държи положението под контрол. Не е импулсивен и прибързан. Тук той се 
изявява в съвсем нежна и страстна светлина. Може дълго да те милва и гали, да ти шепне 
любовни слова, да те притиска много силно в здравите си като клещи ръчища. Не си пада 
по извращенията и прекалено палавите изпълнения. Предпочита класически пози и 
умерено темпо. Върл противник на груповия секс. Не си пада и по изпълнения на 
запалена лампа и още повече - извън дома си. Верен на традициите и грижовен, 
ненавижда изненадите дори след кратко време да се окажат наистина приятни. Оставете 
го сам да избере момента на разнообразието, което няма да е кой знае какво, но със 
сигурност ще е след доста дълго време.........

 

ЖЕНА - Скарида
Страхотни са. Много издържливи и силни. Номер едно в изкуството на любовното 
целуване. Зад иначе здравото им тяло се крие една чувствителна и нежна душа. 
Излъчването им е толкова силно и особено, че направо изпитваш нужда да се предадеш 
без бой. Косите им са много хубави, гъсти и често много дълги и тъмни. Ако решиш да 
сваляш тази дама, никога не демонстрирай свободолюбието си. Ако се държиш лигаво и 
се правиш на шут шансовете ти се изпаряват незабавно. Най добре си придай вид на 
сериозен и преуспяващ мъж, който притежава силни чувства и склонност да обича за цял 
живот и готовност да се грижи за семейството повече от всеки друг. Ако си романтичен 
тип и разбираш от поезия и сапунени опери - считай че си успял наполовина. Но ако си 
бройнал някоя от тези и си мислиш че ще си прекарате добре няколко дни и после кой от 
къде е - си сбъркал адреса. Първото което е, тя веднага ще разбере за долните ти 
намерения и задни мисли. Интуицията и се грижи да не попада в подобни ситуации. По 
правило тя е тази която сваля мъжа и то по начин, който е толкова тънък и невидим, че 
изведнъж осъзнаваш как си попаднал под здравата и хватка и няма как да се измъкнеш. 
Най добре не се и опитвай. Никой не се е разделил с Рак лесно и без драскотина. Тази 
жена дори най често се противопоставя на гадния си съпруг като с героична смелост му 
скача на бой осъзнавайки, че ще бъде победена. Използува и домакински уреди, но 
никога не те замеря с тях, а ги държи здраво в ръка. Може да изкриви тигана от главата 
ти само ако те заподозре в изневяра или ако си имал неблагоразумието да попиташ 
хубавата съседка колко е часа например. Интересното е, че има склонност да следи мъжа 
си и ако го набара с някоя друга има вероятност да му прости и да му се размине с малко 
мариз, но междувременно конкурентката ще бъде размазана от бой или направо 
линчувана. Винаги давай пълен отчет за делата си и се обаждай по телефона за да я 
осведомиш в подробности за всичко около теб. Бележките са задължителни и е желателно 
да завършват с топли думи и обяснения в любов. Жената Рак е много активна под 
завивките. Обича страстните дълбоки целувки, всеотдайния секс и чувствените 
прегръдки. Не стои като пън и се старае да ти угоди. Ако се опиташ прибързано да 
прекрачиш границите на благоприличието и нормалния пуритански секс ще бъдеш малко 
разочарован. Тя обича да бъде отдолу и много силно прегръщана. По някое време в 
момент на възбуда и любовно опиянение вече може и да се стигне до разнообразие по 
всички направления, но тя трябва да реши кога, как и къде. Ненавижда груповия секс, 
обратните и перверзиите. Издава възбуждащи стонове, гърба ти става на кървави райета 
от нейните нокти и често казва - Обичам те .......

 

Съвети и Молби

Раците приемат съвети единствено от човек, на когото имат пълно доверие 
:
Опитай се да помислиш и за свободата на близките ти. Отпусни малко примката. Те са ти 
верни и те обожават - май ? Страх ги е от теб. Не правят нищо лошо. Как са родителите 
ти? - а така си и знаех пак са ти били на гости. Предчувствията ти се оказаха и този път 
верни. Да наистина този човек беше истински тъпак и долен измамник. Трябваше да те 



послушам. Още ли следиш филма? - защото изпуснах 364 епизод - да ми го разкажеш. 
Пазиш ли онези писма и джунджурийки от твоето минало. А значи вече знае за тях. Защо 
се бихте - Как е? - А скоро ли ще излезе от болницата ......

 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова чувствителни ?



 

E
 

ДЕВИЗ : АЗ ЩЕ (АЗ ИСКАМ)

 

Планета : Слънце 

 

Управлява 5 дом : Огнен , Неподвижен , Мъжки 

 

Общи приказки - На теб кой ти позволи да плямпаш ? . . . 

Лъва е много чаровен и тежкарски знак . Той е създаден да буди респект и уважение . 
Ако случайно не получи дневната си доза комплименти може да стане много нервен и 
опасен . Доста е смел и не би се поколебал да ти натрие носа с думи или да ти го обърне с 
хастара нагоре в директен двубой . Обича да е лидер и да ръководи останалите маймуни . 
Горд до безобразие дори и в тежки за него моменти . Много щедър и безкрайно 
романтичен , но абсолютно непрактичен . Обича любовните истории , децата , скъпите 
вещи , веселбите и купоните на които той винаги е център на внимание . Като казвам 
винаги - значи винаги - в смисъл или е много интересен и забавен или ще се окаже в 
основата на грандиозен скандал . Смее се много силно и без задръжки - чак сълзи му 
текат от смях. Много е доволен , когато му поднасяш подарък придружен с необходимите 
комплименти и поведение . Тогава му ставаш любимец и за теб би извършил чудеса. 
Романтична натура ... Пада си по изкуствата и ценните предмети , разкоша и 
великолепието . За да го зарадваш никога не му подарявай педмети от които има някаква 
полза в бита от рода на тенджери и тигани - вместо това може да му поднесеш каквото и 
да било друго - стига да е красиво - като него ....

 

Добри чертища - О ваше превъзходителство, о извор на такива ...

На първо място бих изтъкнал великодушието на негово величество... Свръх благороден . 
Силна воля и стремеж към по добър живот . Непримиримост по отношение на неправдата - 
дори и в крехка възраст . Адски любвеобвилен и верен . Страхотен приятел . Не остава 
никога безучастен и се стреми да помага с квото може и както намери за добре . Доставя 
му удоволствие да се грижи за някой и да го покровителствува . Да му прави подаръци и 
да го води на весели и забавни места. Интересува се от проблемите ти и предлага начин 
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за разрешаването им - често с неговото дейно участие и подкрепа във вид на мангизи . 
Лъва си има изградено мнение за всичко и никога не демонстрира колебание . Става за 
шеф и ръководител . Има някакво излъчване , което липсва при другите знаци . Сякаш е 
обгърнат в блаженствен ореол и дори да не е привлекателен ( което е рядкост ) излъчва 
много як чар . В повечето случаи се грижи добре за външния си вид и не се оставя на 
произвола на съдбата . Има страшно големи фарове ( очи ) и хубави бели зъби , коите не 
пропуска да покаже на околните и при най малкия повод за смях . Склонен е да похарчи 
всичките си спестявания само и само да си прекара добре , но никога сам . Винаги около 
него има приятели , които не веднаж са изпитали удоволствието от контакта с този 
себеотдаен и ненаситен в удоволствията индивид ........ !!

 

Лошички чертички - с Ваше позволение и страхопочитание....

Лъва е човек , който може да бъде манипулиран благодарение на качеството му да приема 
секви комплименти и на склонността му към величие и блясък . Ако му направиш евала и му 
кажеш колко е умен , красив , благороден .......- дай пет лева ...чаровен ... дай тва , дай онова , 
великодушен , смел и.т.н. и.т.н. то сякаш изпада в унес и като зомбиран изпълнява всичките 
ти прищевки . Дори може и да го убедиш в неща , които той самия не вярва или има 
различно мнение по въпроса . Най егоцентричния индивид в целия зодиак . Надут пуяк . 
Отворенгяс . Грандоман . Тиранин и жесток диктатор . Агресивен и несъобразителен . 
Примитивен изрод . Дори в желанието си да е по различен от другите е склонен да промени 
външния си вид до неузнаваемост - най малкото с екстравагантна прическа и 
неконвенционално облекло и поведение . Деспот . Ако не е на кеф нещо , а в същото време 
ти си в добро настроение - много внимавай , защото това няма да продължи повече от 2 - 3 
минути . Веднага ще те въвлече в ( проблеми големи ще имаш ). - Ама ти добре ли си ?. - Как 
може Лъва да е ядосан а ти да не си потънал в скръб и дълбока депресия . Друго интересно 
нещо е внезапната промяна в поведението му . Значи без видима причина , преди броени 
минути е бил ведър и добронамерен и изведнъж се сеща за нещо и му потъват гемиите . - 
Веднага ще ти развали настроението . Импулсивен и нетърпелив . Много е ревнив , защото 
не може да преживее да харесаш някой друг - как е възможно да съществува по достоен от 
него - как? 
Моля Ви простете ми за нахалството и безобразните слова. Аз май поизбухнах 
малко , но обещавам че няма да се повтори - в близките пет минути....

 

Партньорство - Удоволствието е ваше. - Май ? 

Най добре се разбира с другите два огнени знака Овен и Стрелец 

Най вече със Стрелец . Имат някакви особени отношения . Просто си пасват идеално . И 
двамата изповядват сходни идеали и си падат по лудориите и веселбата . Докато повечето 
знаци приемат Лъва за лидер то Стрелеца не се оставя да лежи на някой в крачоците и след 
поредица схватки се стига до взаимно уважение още повече , че Лъва се възхищава от 
смелостта , прямотата и ненадминатото му чувство за хумор . Физическото привличане е 
отделен въпрос , но когато се съберат двама от тези то настава истински купон . И двамата са 
творчески натури и си падат по секъв род изкуства . С Овена е малко по различно , но след 
известен период на двубой за надмощие - всичко си идва на мястото , но никога не остава 
напълно спокойно . При тези двамата е по горешо от където и да било другаде . Имат сходни 
черти в идеалите и темперамента им е много огнен . Интересен е факта , че Лъвовете 
изпитват силно физическо привличане към един много опасен знак - Скорпиона . Лично аз 
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си го обяснявам с това , че и двата знака са специалисти в излъчването на по особени флуиди 
, заредени с онова нещо от което ни става интересно между краката . Накак си и двата знака 
усещат , че са добри любовници . Агресивни , силни и обаятелни . Все пак най добрата 
комбинация е два Лъва .. Тези много добре знаят как да си изживеят живота и заедно се 
борят да постигнат един висок жизнен стандарт , който да им гарантира купища неспирни 
забавления и възможност да демонстрират ненадминатата си щедрост...

 

С другите не е много добре , донякъде става с въздушите Близнаци , Везни 
и Водолей . 

С останалите е кофти защото не могат да реагират добре на характера му и 
се случват случки с неизвестен край.......

 

Секс , Любов и Свалки - Да си дойдем на думата

 

МЪЖ – и половина
Лъва е страхотен , любвеобвилен , романтичен и добър любовник и партньор . Попада в 
категорията - родени за любов . Едни от най красивите мъже в целия зодиак . Обича 
дългия , придружен с необходимите предигри , огнен , блаженствен и страстен секс . 
Раздава се в леглото и обича да го прави и на светло - за да се вижда колко е готин , къв 
змей е само . Как дамата се кефи , а причината за нейното безгранично удоволствие е 
единствено и само - Той . От любимата изисква пълна програма и повечко духова музика , 
докато той я гали по главицата и и говори колко е добра и страхотна и прекрасна ... и .... 
и ..Много му харесва подготовката за секса. Една тежкарска романтична вечеря в 
изискано заведение , свещи , цветя , скъпи вина и ястия , подарък за дамата - марков 
парфюм и после в луксозно обзаведеното му жилище на огромното легло ....... Абе 
въобще - знае как да създаде наистина добри условия. Не си пада много по дружеските 
изпълнения и оргиите макар , че когато жена му не участва е направо неудържим . 
Ненавижда обратните мъже , но възприема лесбийките като нещо нормално и тайно се 
надява жена му един ден да признае , че и тя си пада по готини девойки след , което да 
си поръчат една такава и да я разковат от секс . Обратния вариант е недопустим . Рядко 
се случва тези мъже да нямат здраво и хармонично тяло . Когато минат по плажа всичко 
живо ги бройка , а те се правят на дръж ми шапката , но иначе много добре знаят какви 
мисли предизвикват у дамите и не само - гейчетата също точат лиги . Те дори не очакват 
и друго отношение - различно от възхищение . И май има защо.....?...?..... 

 

 

 

ЖЕНА – Гранд Дама
Лъвиците са перфектните създания - особено когато става въпрос за секс и любов. 
Галантни, дружелюбни , весели , гальовни , любвеобвилни , слънчеви и лъчезарни . Ако я 
удари съчмата, както често се случва , направо може да те изкриви . За да я впечатлиш 
трябва да си изключителен и с неизброими качества . Истински лидер и сериозен мъж . Аз 
например съм склонен да уважавам , който и да било непознат само ако разбера , че е 
женен за Лъвица повече от 10 години . Искам да кажа , че щом ТЯ го е избрала - по добра 
реклама за тоя нема . Истинската гранд дама в зодиака . В леглото е щедра до 
безкрайност . Ако я подготвиш добре и убедиш колко е готина и ненадмината любовница - 
може да разчиташ и на секс в забранената за шемети и пуритани зона . Обича да ти 
доставя удоволствие и дори е готова на някои саможертви . Ако искаш обаче да свършиш 
по време на френска любов - не си познал . За нея това е отвратително . Приема го като 



неуважение или по скоро като унижение . Никога не започвай секса без необходимата 
продължителна предигра . Трябва да се гмурнеш под завивката и да я обсипваш много 
дълго с милувки и целувки между бедрата и нежното и дупенце . Още по важно обаче е 
след като свършиш за последно (желателно е поне 3 - 4пъти) да продължиш с милувките 
и прегръдките. Много мъже пренебрегеат тази част от сеанса и обръщата гръб тулупите с 
тулупи и захъркват. Не така. !!! Тук това не върви , а по принцип и с другите жени не 
трябва да се пренебрегва тази част. Лъвиците освен всичко друго имат и славата на 
нимфоманки. Не трябва да жалиш целувки и милувки никога и винаги по цялото и тяло - 
дори и там . Доставя им удоволствие разнообразието в леглото . Те са много добри във 
всяка област на любовното изкуство, а свирките им са божествени . Влагат толкова много 
жар и страст , че направо ти пийват мозъка. Трябва да умееш както да си нежен , така и в 
следващия момент да можеш да избухнеш с всички сили и да я изкълчиш от силни 
чувствени прегръдки и яко чукане . Обичат по време на секс да им бърбориш разни 
щуротии , като единственото условие е да плямпаш , а какво точно , въобще не е от 
особено значение , но аз горещо препоръчвам това да са фрази възхваляващи нейните 
недостижими качества и уверения , че я обичаш повече от всичко друго на света . 
Резултата може да е зашеметяващ така , че бъди нащрек. Няма по ухажвани и харесвани 
жени от тях заради отворения им характер . Те от своя страна могат да имат почти всеки 
мъж , защото са малцина тези , които могат да устоят на чара и страхотното им излъчване 
. Много често разни заблудени мъжленца си мислят , че Лъвицата флиртува с тях и е 
направо лудо влюбена след което си вдигат акциите , но истината е много далеч. По често 
от всички други , тези жени се държат много приветливо , открито , смеят се , бързо 
създават приятелски отношения и демонстрират своите физически прелести . Много е 
важно да им правиш комплименти и да ги уважаваш . Обичат цветята и златните бижута , 
но май най обичат ...... - сети ли се ...?? - Шоколад бе Уили....

 

Съвети и Молби

Лъва не приема съвети , освен ако не му се подмажеш и не го помолиш да 
те изслуша ...:
Покорен Ваш слуга ... Ви моля за милост и снизхождение - простете за 
безобразното нахалство, но ... 

Опитайте се да подтиснете егоцентризма , манията за величие , егоизма , прекалената 
самоувереност и не на последно място ревността . Не е гот да ги демонстрирате 
непрекъснато . Опитайте да дадете малко повече свобода на партньора си - и той си има 
приятели и разностранни интереси . - Благодаря Ви за подаръците , много щедро - ама 
моля Ви се - нямаше нужда - и колко са скъпи само като си помисля , а казахте че сте зле 
с мангизите ....- Използвайте убийствения си чар за да разрешавате проблеми , а не само 
за създаване на безброй приятели и фенове , които рано или късно Ви се качват на 
главата и Ви предават мамка им и подлеци ....

 

Ех - Защо звездите са ви създали така очарователни ?



 

F
 

ДЕВИЗ : АЗ AНАЛИЗИРАМ 

 

Планета : Меркурий 

 

Управлява 6 дом : Земен , Подвижен , Женски 

 

Общи приказки - Абе ти знаеш ли че много говориш !

Девата е много сериозен и находчив знак . Тези люде са най разнообразни и богати на 
характерни особености . Девите се стараят да достигнат перфектно положение във всяка 
област . Обикновено достигат едно много добро интелектуално ниво и притежават богата 
обща култура . Музиката им е слабост . Чистотата и здравословното хранене са поставени 
на пиедестал . Мърлячите и занемарените хора заслужават презрение и често стават 
жертви на словесните и критикарските възможности на Девите. Изключително хитри и 
комерсиални . Изобилието на сиво вещество често се използува за постигане на успех в 
кариерата . Не си падат по семейството и рядко издържат дълго време с един единствен 
партньор . Малко повече от 90 % от астролозите са от тази зодия или имат нещо общо с 
нея - било то Асцендент или Луна в този знак. Лично аз не познавам астролог без да има 
важна позиция в този перфектен , интелектуален и не по малко идиотски знак.

 

Добри черти - Слушам те внимателно - да не пропуснеш нещо . . . 

Най доброто качество на Девите е , че забелязват онези дребни детайли , които убягват 
на останалите . Те са ненадминати в боравенето с цифри , миниатюрни детайли , поприща 
които изискват буден и деен ум и анализарорски качества . Като подчинени са най 
подходящия избор . Ако имате нужда от перфектни бачкатори и работохолици то най 
добрия избор е Дева . Имат склонност да се запасяват с мангизи за черни дни , но не във 
дивата форма на скъперничеството , а в благоразумното боравене с финикийски знаци . 
Страхотно е постигането на баланс между прагматизма и реализма от една страна и 
богатата душевност и въображение от друга . Човек очаква от една Дева да е дребнава и 
критична , но често бива приятно изненадан и предразположен към едни по възвишени и 
чисти щуротии . Неневиждат простаците и хората с идиотско чувство за хумор . Те самите 
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имат страховито такова и често се случва да го използуват по един много изчистен начин 
. Разбира се в повечето случаи за да осмеят някой недостатък или тъпанарско поведение 
на някого . Много добри имитатори са и когато имат настроение за лигавщини са в 
състояние да те разсмеят по този начин - имитирайки до съвършенство някой човек и 
доукрасен по перфектен начин от самите тях . Винаги е подредено около тях . Докато 
другите си търсят книгата или ключовете от мазето - Девата винаги знае къде се намира 
червения пълнител за химикалка или иглата среден рамер с вдянат бял конец дълъг около 
шест сантиметра и някакви си там милиметри , които ще и стигнат за да зашие скъсаното 
копче на костюма.. 

 

Лоши черти - Хм - тоя па . Я да те чуем все пак . . ! 

Девата е човек , който може да бъде поставен в категорията Дразнител . Не те оставя на мира 
докато не ти изброи купища недостатъци и не те обсипе с препоръки и съвети за 
разрешаването на даден проблем . Девата върви след теб и гаси лампите , мърморейки колко 
е скъпа електроенергията . Пак Девата ще се учуди защо ходиш на работа с личния си 
автомобил при наличието на градски транспорт . И защо по дяволите си си позволил такси 
при положение , че една нощна разходка при минус 10 градуса и само за някакви си 7 
километра...!! Ако ти е студено и понечиш да включиш отоплителна печка ще бъдеш 
подканен да си облечеш повечко дрехи , но в никакъв случай да не се стигне до подобно 
разхищение ...... По природа не е агресивен знак , но ако се наложи да спори с някой - то ще 
се учудиш каква злоба може да предизвика тъпотията , липсата на обща култура и 
задълбочени познания по психология . Веднага ще бъдеш наврян в на кучето в мишата дупка 
с такава мощна тирада , че ми е жал за теб . Девите рядко проявяват смелост да заемат 
високи ръководни постове , още по малко се стремят към това - и слава Богу . Представи си 
такъв да ти е шеф . Ще бъдеш не изчанчен , а направо размазан от юркане и критики . Той ще 
знае в колко часа с точност до секундата си благоволил да отидеш на работа , колко време си 
обядвал , колко цигари си изпушил и колко минути си се скътатавал , но най лошото е че 
няма да си тръгнеш преди да си преизпълнил плана за деня и не си почистил и подредил 
работното място . Не си мисли , че Девата ще си тръгне преди теб . Ще остане последна само 
и само да види в какво състояние оставяш работното поле . Случва им се да си носят работа 
и за вкъщи . Това се отразява и в семейните отношения , но за тях е много важно да изпипат 
работата най добре от целия колектив . Не са балами . Обикновено бачкат нещо което няма 
нищо общо с физическия труд . Тъй като са интелектуалци много им се отдават професиите 
свързани с писане , дизайн , журналистика , счетоводство и други подобни , а с появата на 
компютрите - направо гепиха Господ за ташаците ....... 

 

Партньорство - Квоо . . . ?

Най добре се разбира с другите два земни знака Телец и Козирог 

Девата се разбира с Телец по простата причина , че и двамата знаят колко е важно да бъдеш 
внимателен , предпазлив и пресметлив за всяко едно нещо . Не им е в стила да прибързват и 
да не помислят задълбочено - понякога наистина прекалено дълго време . Не са агресивни и 
гледат да им е спокойно около шиите . Е Девата рядко е спокойна защото винаги си намира 
поводи за притеснения и само биволското спокойствие на Телеца спасява връзката . С 
Козирога се получава поради факта , че и двамата са изключително земни , реалистични , 
прагматични и комерсиално ориентирани . Козирога се стреми да е полезен , а Девата само 



това и чака - някой да се набута с предложение за полезни и доходоносни действия . Няма 
друг такъв знак , с изключение на Стрелеца донякъде , който да има повече разводи в живота 
си или въобще да не се стигне до брак. Проблема е там , че когато една Дева се обвърже с 
който и да било и в каквито и да било взаимоотношения , тя за отрицателно време разбира и 
вижда всичките му косури и тъй като не сдържа критичния си хаплив език зад зъбите - често 
се стига до кавги и спорове . Тя просто се мъчи всико да е перфектно подредено и се бори 
срещу недостатъците и пороците . Много са красиви и имат правилни черти . Изглеждат 
чистоплътни и в повечето случаи са облечени по много приятен начин . Най добрата 
комбинация е Дева - Дева . Могат да съжителстват дълго и спокойно , стремейки се към 
усъвършенстване във всяка област и знаейки , че и другия знае за кусурите ти , той е не по 
малко наблюдателен - нали е Дева по дяволите .......

 

С другите не е хич добре , донякъде става с водните Рак , Скорпион и Риби 
. 

Секс , Любов и Свалки - Чекай малко !

 
МЪЖ – Ерген
Девата е много добър любовник , но адски лош партньор . Ако става въпрос за авантюра 
или кратко увлечение - няма да има проблеми . Той е любознателен , пресметлив и 
достатъчно интелигентен за да постигне своите разнообразни цели . По време на секс 
изведнъж може да спре, да скочи от леглото и да изключи забравената лампа в коридора . 
В кревата не е от най буйните, но за сметка на това има страхотен усет към желанията на 
дамата и се опитва да ги изпълни по най перфектния начин . За разлика от другите земни 
знаци , които са , да речем по сковани , Девата ще се опита да внесе по голямо 
разнообразие и може да очакваш атака навсякъде и по всякакъв чудат начин . 
Интересното е , че винаги намира повод за приказка . Независимо за какво, но не се 
учудвай ако броени минути след първите целувки изведнъж започне да разправя , колко е 
потъмнял тавана , как само се е разскърцало скапаното легло и как идиотчетата 
купонджии от горния етаж вече прекаляват с проклетата Metallica и . т . н ... - помниш ли 
къде си хвърлих десния чорап скъпа......Това не винаги е приятно , но хубавата страна на 
тези отклонения е, че правят акта много по продължителен . Девите са верни и дори ако 
все пак някога кривне и сгази лука с друга то той пак си остава такъв , но духовно . 
Докато другите земни Телец и Козирог не одобряват груповите изпълнения и размяната на 
партньори - Девата няма нищо против подобни изпълнения, но преди това е размишлявал 
надълго и нашироко за последствията , за участниците, за хубавата женичка на Гошко .... 
Обикновено са стройни и високи . Мъжа Дева често изглежда много мъжествено. 

 

 

 

ЖЕНА – Мома
Страхотни резачки . Добри любовници . Притежават удивителната комбинация от ефирно и 
в същото време земно излъчване . Телата им са много красиви и пропорционални . Може би 
най поддържаните от всички други . Притежават онези компоненти на които трудно се 
устоява . Обичат да ги ухажваш и да изтъкваш качествата им . Винаги протакват работите от 
което ухажорът направо е готов да свърши при първия допир - загорел като животно и с 
прегрял от желание член . Девите имат много хубави крачоци и адски приятно за окото - и на 
пипане дупенце. Раменете им са направо подлудяващи за очите на мъжа . Нямат големи 
балкони , но те и без друго не са чак толкова важни . Устните им не са като на Франческа 
Делера , но пък езика ги отсрамва напълно - по игрив от всеки друг . Само два три пъти да те 
обиколи с него и си целия на К. И тя хитрушата много добре знае какво ти доставя 
удоволствие и нарочно сякаш те бави . Спусне се и ха да го лапне - започват едни обиколки 



едни ми ти протакания , едни ми ти въртели и когато вече се реши да го стори - о горкичкия 
не , не , чакай , нееееее . Много са хубави . Колкото са трудни за сваляне - толкова по голяма 
е наградата след това . Тези палавници често си мислят за по колективни изпълнения . Рядко 
им се случва да прекрачат прага на благоприличието, защото губят няколко години в 
мислене и анализиране . След известно време на уговорки и горещи молби , можеш да бъдеш 
възнаграден и със секс в заветната и така мечтана за повечето мъже точка . Прекрасните 
Деви могат да бъдат свалени с демонстрация на материално благосъстояние , тънко чувство 
за хумор , интелект и ако си чужденец . Поднесените подаръци задължително да имат 
предимно практическо приложение , в никакъв случай някакви си украшенийца , тук дори 
продупчен билет от трамвай може да бъде приет с възторг , но най добре се постарай - 
бръкни дълбоко в джоба и купи страхотна дреха много як GSM или електронен бележник , 
книга или музикален диск - тя го заслужава , но не споделяй колко много мангизи си 
прежалил , защото ще и развалиш приповдигнатото настроение , а тя тъкмо размишляваше 
какъв добър и умен мъж си само .............

 

Съвети и Молби

Девата приема съвети, но след продължителен анализ обикновено не ги 
прилага :
Опитай се да бъдеш над дребните неща и злободневните теми . Дай го малко по бохемски , 
по спокойно . Живота е кратък . Стига . Дойде ми до гуша от теб и твоите непрестанни 
забележки . Ми , така ми харесва , така го правя . Да измих си и ръцете и краката и зъбите - 
кво друго искаш да си измия гъза ли ? Аре пестани бе дразнител гаден - не издържам 
повече... За последен път ти казвам , че не помня къде съм ти затрил писалката ... Според мен 
трябва да се примириш с факта , че света е бъкан от мърльовци и нечистоплътни , тъпи , 
широкопръсти , безмозъчни и мързеливи типове . Не всеки може да е като теб ... - И престани 
с тези икономии - ти на това супа топчета ли му викаш - чакай че го изгубих - къде отиде 
това топченце ..... - топченцеее . . ! ! !

 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова любознателни ? 



 

G
 

ДЕВИЗ : АЗ БАЛАНСИРАМ 

 

Планета : Венера 

 
Управлява 7 дом : Въздушен , Кардинален , Мъжки 

 

Общи приказки

Везните са много добронамерен и общителен знак . Притежават много разум и бързо 
схващат секви работи . Чувството за хумор е много над средното ниво и е адски 
изтънчено . Трудно взимат категорични и важни решения , когато е възможно да има 
потърпевши хорица . Добри манипулатори и благодарение на развитата си мисловна 
дейност могат да налагат пълен контрол по един много фин , демократичен и цивилизован 
начин . Те имат за цел да изкоренят лошотията и тъпотата от лицето на земята . Не 
понасят скандалите и разправиите . Много талантливи . Повечето могат да пеят добре и са 
добри артисти . Много интересно при тях е , че могат да посредничат за разрешаването на 
някакъв грандиозен спор , но трудно се справят , когато става въпрос за тях самите . Не 
една и две връзки съществуват все още , благодарение на някой човек Везни . Между 
другото той е в състояние да разруши една що годе здрава връзка - стига да си го ядосал 
достатъчно и да си имал неблагоразумието да го предизвикаш . Ако в една кръчма стане 
як въргал Везните ще реагират по два начина . Или ще отидат да разтървават идиотите , 
или ще си платят сметката и ще изсвирясат като бит педераст , за разлика от Овена и 
Стрелеца на съседната маса , които тъкмо си тръгваха , но при стеклите се обстоятелства 
ще си поръчат по още едно за да изгледат докрай неочакваното шоу , а ако проимат 
късмет ще се включат в мелето да се поразкършат малко . Везните ненавиждат 
бруталното . Миротворци . Може да те победи с хитрост и ум . Ако му се наложи да се бие 
може и курвачката да те прекара , но рядко излиза победен . Владее изкуството на 
изненадата . Може да ти поиска огънче и докато се джобиш за запалка да те подпука 
започвайки със премерен шут между краката . Владее в детайли изкуството да общува . 
Може така да те облъчи с думи и поведение , че да те върти на малкия си 
пръст................. 

 

http://free.top.bg/astro/planets/venus.htm


Добри черти - по добрите черти !

В зодиака Везните са противоположни по позиция на Овена . Не е случайно , че щом 
Овена е гордия притежател на титлата Ного Лош - то Везните са с наградата Много , много 
добър . Неизброими са достойнствата на този така мил , добродушен , внимателен , 
свръхинтелигентен и по особен начин силен , слънчев знак . В сферата на изкуството е 
бъкано с Везни . Прекрасни певци и музиканти , писатели , артисти , дипломати и .т.н.. Не 
им е познат егоизма - нещо повече - първо гледат за теб и после ако се сетят или остане 
време и себе си . Могат да се грижат за твоя кеф по добре от теб самия . Ако ще се 
почувстваш по добре - може да ти позволят да им се качиш и на главата ако щеш и в 
буквалния и в преносния смисъл на този израз . Остави се под тяхното покровителство и 
ще си доволен и щастлив дълги години . Не се опитвай да злоупотребяваш обаче. Везните 
не са балами . Това че ти правят евала им доставя истинско удоволствие и на самите тях. 
Не си мисли че го прави защото го е страх от теб или защото си ноо велик - направо 
великия Гетсби . За разлика от почти всички други знаци , Везните обожават да правят 
някой щастлив дори и за собствена сметка . От тях може да очакваш подкрепа и в тежки 
моменти . Не са ти близки само за хахо - хихи , а когато изпаднеш в беда дори не ти се 
налага да им обясняваш къв си тъпак и как си се прекарал само . Идеалисти до мозъка на 
костите си и в същото време умели финансови гении . Умеят да съчетават традициите със 
новото време и в тази област постигат страхотен баланс. Отношенията с Везните са мечта 
за използвачите и гадните копелета . Е някои самозабравили се такива биват наказани от 
Везните по такъв фин и доизкосурен в детайли начин , че им иде да си изядат ташаците 
от яд , но според мен най голямата им загуба е загубата на отношенията с прекрасния , 
добър човек от зодия Везни .............

 

Лоши черти - - Как ? - Не Ви разбрах ... 

Ми намират се чат пат . Везните имат доста под средното ниво и в повечето случаи 
лошите черти в характера им вредят на тях самите . Ще ми се да започна с това че са 
колебливи като гола девственица пред ерген . Послъгват много редовно за да отклонят 
вниманието от себе си . При тях не се среща ясен и категоричен отговор секунди след 
задаването на въпроса , освен ако не си питал колко е часа например . Вместо да ти 
отговорят с да и с не се започва едно отлагане , едно увъртане . Истината не е толкова 
лоша обаче . На Везните им е нужно време за да разберат ква ти е мотивацията и как ще 
повлияе даден отговор в отношенията с питащия и засегнатите . Друго лошо е , че 
понякога могат да те направят на гъз само с две изречения , но какви изречения само . 
Ще ги помниш цял живот . Ще ти дойдат като гръм от ясно небе , но явно ти си прекалил 
не ами направо си се усрал за да се стигне до там . Решат ли да те прекарат - няма да има 
прошка нито пък отърване . Везните са много лениви . Кво ти лениви - направо са си 
световни мързели . Бягат от физическа работа и използуват огромния чувал с хитрини , 
който носят винаги със себе си . Много плямпат . Не могат с няколко думи да обяснят 
нещо . Многословието им понякога стига до там , че започват да се повтарят , досущ като 
развален грамофон . Лесно се поддават на внушения. Имитират те без да си дават сметка 
, че понякога го правят по добре от теб и по този начин те изкарват че си гола вода..... 

 

Партньорство - Това ще да е то....

Най се има с другите два въздушни знака Близнаци и Водолей 

Везните се разбират и с другите неживотински знаци . По принцип хармонията и 
партньорството са запазена марка на Везните и в тази област именно те са номер едно . С 
Близнаците са толкова сладкодумни , че по добра партия за разтягане на локуми от тези 
двамата е трудно да се намери . Тук Близнака намира верен слушател , който му съперничи 



по интелект и на всичко отгоре е готов да прости винаги . Надлъгват се взаимно , но 
предимно за развлечение . Везните имат много силна обща черта с Водолея . При тях 
ревността почти не съществува . Не гледат сериозно на любовните похождения , когато знаят 
че никой няма да разбере и следователно никой няма да се почувства зле , да се сърди , да 
копа и да прави разни сценки . Везните се кльопат и с Телеца . Общата им планета Венера ги 
прави благи и добри . Могат да се отдадат на мързелуване и да си гледат кефа безкрайно , без 
някой да се коси , че има нещо за вършене . Везните и Стрелеца се уважават взаимно и се 
разбират сравнително добре . Проблема е там , че Везните търсят една по спокойна и здрава 
връзка , а Стрелеца е много по свободолюбив , несъобразителен , прям , искрен до 
безобразие и не ебава за слива семейните ценности и традициите . Най добрата комбинация е 
Везни - Везни . Могат да си правят компромиси , да си дърдорят с часове за музика и 
всякакви други изкуства , да обсъждат последния военен конфликт и да си бъркат по дупките 
могат също ...

 

С останалите не е добре , защото са виновни другите - а не Везните

 

Секс , Любов и Свалки - Немаш грижи !

 

МЪЖ – Кантар
Везните са щедри , галантни , внимателни и любвеобвилни в леглото , около и ако се наложи 
под него . Тъй като е готов на секви саможертви за да ти е гот на теб , считай че ще си 
прекараш добре и сексуалните ти фантазии ще бъдат задоволени по най изтънчения и 
обаятелен начин . Везните не са някакви си простаци с хамалски нрави така , че не очаквай 
да те награби от вратата, да ти изпокъса дрешките и да ти го забоде на път към спалнята . 
Вместо това той ще се постарае преди това да се почувстваш готова за лудориите и ще се 
убеди , че точно това желаеш . Под завивките ще ти е много приятно когато установиш , че 
преди да си помислиш нещо - той вече е там и се е заел с работата . Везните заслужават 
уважение и заради качеството им да подбират много внимателно обекта на сексуалните им 
изяви . Никога не лягат с някоя дама ако не е достатъчно красива , интелигентна и най вече 
съгласна . Докато Козирога и Овена не подбират и карат подред куцо , кьораво и сакато то 
Везните предпочитат да лъснат бастуна или въобще да не се занимават с някаква си 
тъпоумна , долна твар . Обичат да правят 69 и не се ограничават с класически секс . 
Фетишисти . Внимателни са с дамата и след като свършат . Повечето мъже обръщат гръб и 
заспиват на третата секунда , но за Везните това е проява на пренебрежение , неуважение и 
диващина . Редовно поднасят цветя и според вкуса на партньорката им , избират подходящи 
подаръчета и секви джунджурийки . Имат склонност към бисексуалност и дребни 
извращенийца . По свободолюбивите са склонни да поканят вкъщи някой познат и двамцата 
да изчукат собствената му жена , която обаче преди това е дала да се разбере , че го желае 
много силно . Той за да и угоди , дори може да и поръча жиголо или да и подсигури негър с 
голяма паламарка за - рождения ден например или друг повод за веселие . Всъщност в името 
на брака той подхожда по демократичния и цивилизован начин . Би направил почти всичко , 
което е по силите му за да го запази завинаги . Негов е израза - Не се ревнувайте , а се 
редувайте ............

 

ЖЕНА – Теглилка
Страхотни са тези дами . Крехки тела . Хубави едри зъби и скули . Косите им са топли и 
светли . Влажни , огромни , любопитни и топли очи . Имат склонност към леко 



напълняване - особено гъзенцето . Печелят мъжките сърца с финес , интелигентност и 
манипулаторски умения висша класа . Омагьосва те с няколко изречения и постановки . 
Придава си безпомощен и миловиден израз на лицето и с поглед на изгубена булонка , 
направо може да те превърне в зомб . Не се поддавайте на хитринките и . Докато си 
мислите кви сте яки мъже , как я покровителствувате , как се грижите за нея и как без вас 
тя направо е като агне сред глутница вълци , тя горкичката ви върти на малкия си пръст и 
го прави по възможно най добрия начин . За да бъде впечатлена трябва да притежавате 
силен характер , мангизи , златен ланец или пръстен , тежкарски автомобил , чувство за 
хумор , чар в изобилие и готовност за компромиси . Шовинистите и тъпаците , прекалено 
меркантилните и безразлични към изкуството мъже биват подминавани като пътен знак . 
Либералите и демократите са на особена почит . Ако все пак имате щастието и 
удоволствието да си легнете с женичка Везни - това ще е истински рай . Без никакви 
притеснения може да се впуснеш в света на най смелите ти представи за това що е секс. 
За да ти достави удоволствие - тази истинска жена ще направи всичко за теб . Като под 
всичко се разбира почти всичко , което няма да я убие или нарани . Има тяло сякаш е 
създадено за кеф и удоволствия . Ако я предразположиш към някакви нередовни 
изпълнения , но го направиш с финес - ще бъдеш възнаграден без много излишно 
колебание . Дори ако я помолиш да изкара някой лев по древния начин - нищо чудно да 
се съгласи . Все пак за нея е много важна връзката и за да я запази е способна да 
изтърпи секви простотии , както и брутални издевателства . Не трябва да се 
злоупотребява с тези им качества . Те не са некви тъпи путки , които можеш да юркаш 
когато ти скимне . Всъщност за да си с нея тези качеств не е възможно да си ги 
притежавал или поне демонстрирал пред нея . Ако впоследствие си преценил , че е време 
да и се качиш на русата главичка и да я правиш на маймуна - заслужаваш сериозно 
наказание и ще си го получиш - Вервай ми ! .......

 

Съвети и Молби

Везните приемат съвети от учтивост и не рядко се вслушват в тях :
Опитай се да помислиш и за себе си . Жал ми е за теб . Докога ще се раздаваш . Онзи 
мошеник , зодия Близнаци - върна ли ти паричките ? Защо не дойде на купона ? - А ха - 
защото там щял да бъде и онзи тъпак , който е говорил някакви работи за сестра ти и 
псувал на всяка втора дума . А защо предишния път не седна до мен а се свря в ъгъла и 
цяла вечер не мръдна от там ? Ама кво ти пука кой кво ще си помисли . Нали сме 
приятели - дреме ти . Гошко щял да каже на Пешо , а майка му какво щяла да каже - еле 
ако разбере и Кирчо и сподели с Герганка - тогава пък какво ще стане само . Пак ли си 
похарчи паричките за нови обувки или този път беше дрешка ? Още ли мислиш по онзи 
въпрос - чакай , че вече не си спомням кога ти го зададох , но след повече от половин 
година ще те попитам пак - Ще вечеряш ли с мен ? ......

 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова мили ?



H

ДЕВИЗ : АЗ ЖЕЛАЯ 

 

Планета : Плутон и Марс 

 
Управлява 8 дом : Воден , Неподвижен , Женски 

 

Общи приказки - Само по-тихо приказвай 

Скорпиона е много силен , издържлив , агресивен и тайнствен знак . Притежава 
изключително фин усет и поразяваща интуиция особено за лоши неща . Винаги в живота му 
е бъкано от тайни и заплетени случаи . Адски категоричен . Притежава остър ум и хаплив 
език . Обожава опасностите и не го е страх от предизвикателствата на съдбата и смъртта . 
Опасностите го привличат като магнит . Сам търси поле за изява , където да се изправи и 
премери сили с опасни хора или стихии. Често се занимава с професии като , пожарникар , 
лекар , полицай , военен и други подобни само и само за да задоволи огромния си потенциал 
от сила за борба със злото и смъртната опасност . Превъзходен е и като престъпник . Умее да 
скрива следите си . Ако се наложи ще се бие до смърт . В живота на тези хора най често им 
се случват такива преживелици , които повечето не биха издържали без трайни психически 
увреждания . Смъртта и болестите ги дебнат и са около тях от самото им раждане . 
Вероятността да стане свидетел на престрелка , пожар , тежка катастрофа или близък човек 
ще издъхне в ръцете му са най вероятни именно при него . 

 

Добри черти - Започвай да пееш ! По-силно .. !

Има страшно сериозни добри черти , които не са кой знае какво като количество , но пък за 
сметка на това са адски важни и будещи заслужен респект и стойност като качество . Умее да 
пази тайни и ако му се довериш , дори инквизицията ще се окаже безсилна да се справи . 
Истинско щастие е да имаш приятел Скорпион . Под приятел не разбирай познат или - 
виждаме се от дъжд на вятър . Веднъж спечелвайки доверието му , което е доста трудна и 
непосилна задача за много хора може да разчиташ на него за всичко . Не си мисли , че някой 
Скорпион ти е приятел ако си го послъгвал или си лицемерничил . Тия работи не остават 
скрити за него . Това , че не е реагирал на лъжите и тъпите ти дребни хитринки не означава 
че си го преметнал . Да се опиташ да излъжеш или измамиш Скорпион си е чиста лудост и 
наивитет . Интересното е че той не ти пречи да го правиш , но когато прекалиш - бъди 
сигурен че си направил най големите грешки в живота си . Първата е , че се лишаваш от 
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приятелството му , което е неоценимо и втората и фатална е , че от тук натам ще ти се 
стъжни жалкия животец . Много ме дразни отношението на мнозинството хора към този знак 
. Често сме свидетели на отрицателна реакция само при споменаването на думата Скорпион . 
А сега си помисли малко - Скорпионите , които познаваш какво са преживели , как са се 
справили в дадена ситуация , какво са съградили започвайки от нула , колко пъти си разчитал 
именно и единствено на тях , как те е защитил и отмъстил за теб , как незабавно ти се е 
притекъл на помощ загърбвайки собствените си интереси , как е проявил мъжество , смелост 
, дързост и невероятна сила за да ти спаси гъза и.т.н. - Затопли ли ? - Сети ли се . Помисли 
още малко . ... Я сега се постави на негово място и без да се самозалъгваш си представи как 
би реагирал ти . Така си и знаех . Чудиш се как е още жив и здрав , защо не е полудял , как е 
могъл да запази самообладание и хладнокръвие , как се е жертвал за благото на друг . Между 
другото - Ти срещал ли си Скорпион , който да е лигльо ? - Не си напрягай мозъка - ще 
отговоря вместо теб - Нема такова животно !...

 

Лоши черти - Чшшш - Много внимавай !

Намират се . Ревниви . Предизвикателни . Търсят повод за спор и ако даде господ много як 
въргал. Скорпионите са известни със своята категоричност и сила и когато я смесят със 
изключителната си агресивност и жестокост се получава истински ад . Няма по добри от тях , 
когато дойде време за мъст . Тук са ненадминати . Лошото е , че не се задоволяват с едно 
отмъщенийце , а те помнят и периодично ти се случват разни нещица , а ти дори си забравил 
за повода и за това кой евентуално може да ти мисли злото ,десетина години след като си се 
променил и вече си добър човек и не правиш такива лоши неща . Скорпиона не го е страх да 
ти покаже , че именно той се е сетил за теб , но предпочита да ти гледа сеира и дори може да 
дойде и да се прави на дръж ми шапката изтърсвайки нещо от рода на - Леле мале , какви 
времена дойдоха - да ти подпалят автомобила посред бял ден - хулигани с хулигани - само да 
ги пипна ще им скъсам ушичките на тези лайненца . Не се събирай на купон или друго 
подобно увеселение със Скорпион ако някога си му направил лошо впечатление или си бил 
толкова неблагоразумен , че си го наранил с думи или дела . След втората чаша ще усетиш 
задаващата се буря от тъмни сили и емоции . Видиш ли погледа му да е станал по особен и 
да се задържа върху твоя - най добрия изход е моментално да си намериш сериозен повод и 
дим да те няма . Ако си толко голям пън и велик смелчага и мъж , че да не усетиш какво 
следва и имаш нещастието да поостанеш - може да разчиташ на истински кошмар . Ще 
започне с дребно напомняне на някоя твоя издънка , повишаване на тон и градус на 
напрежението и след малко ( - А , ! ама ти - ? ! Още ли си там ? ) - и след малко - ето 
линейката пристигна - все пак имаш някакъв минимален шанс да оцелееш . ....... 

 

Партньорство - Какво си разбрал ? - кво знаеш ?

Най се има с другите два водни знака Рак и Риби и отчасти с огнения върл 
Овен

Скорпионите се разбират много добре с водните , а понякога и със земните знаци . С 
огнените и въздушните не се получава , защото му е трудно да им следи действията и да ги 
контролира . С водните Рак и Риби се чувства най комфортно , защото и той като тях 
изповядва подобни идеали и е дарен с особени качества и адски точна интуиция . Обича да 
се отдава на здравите и сериозни взаимоотношения . Честни , искрени и категорични . При 
Скорпиона не съществува златна среда в която да се настаниш удобно и безпроблемно . Или 



си с него или си бий камшика . Именно тук намира много общо с не по малко агресивния и 
див , горд и управляван от планетата Марс , Овен . Много е чувствителен и силен - ето защо 
е добре да си честен с него и да внимаваш какви ги плямпаш и какви каши забъркваш . Той 
те следи много внимателно и ако заслужаваш нещо , независимо добро или лошо - бъди 
сигурен , че ще си го получиш . За Скорпиона е много важно да дърпа юздите в дадени 
взаимоотношения и разни лигавщини като несериозност и липса на дълбок поглед върху 
нещата са неприемливи . В бизнеса имат много добри шансове - защото са пробивни, силни и 
ако се наложи безскрупулни . Конкуренцията може да бъде изтрита от лицето на земята . С 
Рака са способни да изградят може би най яката връзка в целия зодиак . В никакъв случай по 
стабилна от земната Телец - Телец , но много по истинска и сложна за изпълнение с 
потресаващо количество любов и силни чувства . Тези двамата са царе на тема тайни и 
загадки , окултно и загадъчното , вярост , себеотдаване и убийства по особено жесток начин . 
Рибите са също толкова грижовни , колкото Скорпионите и двамата могат да се отдават на 
любимите си занимания и да се разбират без думи . Обичат да се усамотяват и да се затварят 
в някакъв измислен трансцендентален собствен свят така чужд за останалите идиоти , които 
не притежават и капчица от тяхната сензитивност и чувствителност . Два Скорпиона е много 
находчива и здрава връзка . Тя е зона забранена за достъп на външни лица и любопитни 
твари . Държат много един на друг и се подкрепят за всичко . Под всичко разбирай наистина 
, всичко . Ако ги предизвикаш - това ще е твоят край , може и когато му дойде времето , но 
все пак истински и безвъзвратен край ..........

 

С останалите не е добре , защото не могат да понесат изобилието от 
ревност и наложения тотален контрол и детективски умения на Скорпиона 
.

 

Секс , Любов и Свалки - Нека да започваме ... СЕГА !

 

МЪЖище
Скорпиона е може би - ! - Чекай малко . - Не може би а направо най най и още веднъж най- 
добрия любовник в целия зодиак , че и в другите галактики ако щеш . Дори непривлекателни 
, с белези от някоя героична проява или с някакъв недъг - тези са номер едно и нямат никаква 
конкуренция . Излъчват такава яка доза сексапил и мъжественност , че дори когато си 
помпат гумата на колата или човъркат по електрическата инсталация , предизвикват силни 
любовни чувства и неадекватни реакции у жените . В тия има толкова много любов и страст , 
че може би са в състояние да раздадат на Близнаците , Девата , Козирога и Водолея - ( моля 
не се бутайте ще има за всички ) - и пак ще им остане огромно количество за любимата и 
семейството . В леглото са най желаната партия . Че кой друг може да те изпълни с всички 
онези работи за които си мечтае милата женичка . При Скорпиона има от всичко по много . 
Изкуството на любовта му е в кръвта и самия той не полага никакви усилия и позьорства за 
да впечатли една дама . Достатъчно е да се срещнат само и работата е наполовина свършена . 
Той не обича вятърничавите , лишени от чувства , елементарни и лесни жени . Кефи го всяка 
проява на труднодостъпност , агресия и сила у една дама . За него е истинско удоволствие и 
предизвикателство да забоде някоя горда , галантна , достолепна и красива . Интересното е , 
че поради това си качество - често се унася да сваля вече омъжени дами . Но понеже е по 
трудно то и наградата е по ценна . Той не е толкова верен и затворен , колкото Рака и Рибите 
, но представи си колко му е трудно непрекъснато да отблъсква женските атаки , често 
придружени с искрени обяснения в любов и нахални до нива извън благоприличието за една 



дама . Те са най често ухажвания знак и около тях непрекъснато се говори за секс и еротика . 
Не им е лесно . В леглото е такъв какъвто трябва да бъде един мъж - всички допълнителни 
приказки са излишни........

 

ЖЕНА – Резачка
Поклон пред тези . Страхотни са . Много издържливи , очарователни до безобразие и 
прекрасни . Нежни , мили , добри , раними , всеотдайни и в същото време агресивни и силни 
до степен многократно надминаваща , мъжкото усещане за жена . Имат най различни и 
разнообразни тела , но общото между тях е , че са неустоими или направо побъркващи с 
огромното излъчване на сексапил и еротичен заряд . Дори когато мие чиниите или простира 
дрехите на балкона . За да заслужиш тази чест - да се докоснеш до това еротично създание и 
да знаеш че те обича - значи поклон и пред теб човече . Как я спечели ? Трудно ли каза ? Ех, 
- знам знам . Не беше лесно , но пък явно е имало защо . Бил си се побъркал по нея ли ? Тук 
Лъвицата би изръмжала , че и тя е много напред с материала , но според мен лидерската 
позиция се полага на дамата , чедо на Марс и Плутон , истинската любовница - жената 
Скорпион . В леглото и попадаш във вълшебен свят , понесен на крилете на удоволствието , 
което само тя може да изтръгне от себе си и да те дари с него . Тук всички ограничения 
отпадат и само твоите желания са важни . Естествено за да се окажеш в това положение ти си 
бил поставян на безброй изпитания и обстойни проверки , така че знам - няма да се опиташ 
да злоупотребиш с нея . Тя също си взима своето , но по най добрия възможен начин . Някак 
си уцелва едни моменти - известни само на нея при които се получава онзи така жадуван от 
всички влюбени баланс да изпитате взаимно удоволствие във всеки миг - Е приятно 
прекарване от мен !......

 
- От тук насетне, каквото и да напиша за Нея ще бъде недостатъчно. Представи 
си за каква жена мечтаеш в леглото - е това е тя...........

 

Съвети и Молби

Скорпионите не обичат някой да им дава съвети, защото са патили много и 
знаят повече от теб :
Много се извинявам - ще позволиш ли само няколко молби и евентуално съветчета . 
Благодаря - ще бъда кратък разбира се . Първо да те питам - Ти ли ми надраска колата с 
пирон преди два месеца ? - Мислех , че си забравил и си ми простил - и все пак - кво пък 
толкоз , лошо нещо стана? - аз само казах за теб че си невъзпитан и много къркаш . Защо ме 
следиш ? Къде ми затри онази видеокасета с Калигула - искам си я . - Глей са - писна ми от 
твоите забележки и закани . Престани да спориш с мен - знаеш че съм прав и пак 
продължаваш . А така ли - заради самия спор значи - знам че и един кютек ще ти се отрази 
добре - Заповядай утре в шест без десет на поляната зад блока , но се надявам да си оставиш 
ножа и огнестрелното оръжие - ще бъда там ......
- Тоя дали ми повярва ???..Съмнявам се 

 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова яки ?



 

I
 

ДЕВИЗ : АЗ ВИЖДАМ 

 

Планета : Юпитер

 

Управлява 9 дом : Огнен , Подвижен , Мъжки 

 

Общи лафове - И са кво - нещо на отворен ли ше ми се правиш ?

Стрелеца е страхотна мешавица от два основни компонента, които са противоположни и 
взаимноизключващи се. Значи от една страна Стрелеца е адски интелигентен и 
остроумен, а от друга толкова експанзивен, див, необуздан и откачен, че държанието му е 
присъщо по скоро на някакво животно от рода на маймуните отколкото на един възпитан 
и умен човек. Това качество намира обяснение и във факта, че Стрелеца е наполовина 
животински знак (Кентавър). - Няма такова животно, но символиката му много точно и 
находчиво определя характера на Стрелеца. Няма друг подобен знак в зодиака. Много 
смел, прям, откровен до безобразие, агресивен и буен. Характерно за него е, че има 
убийствено чувство за хумор и е ненадминат оптимист. Съдбата го е дарила с голяма доза 
късмет. Ако влезете в едно казино бъдете сигурни, че там е фражкано с тези. На 
летището, гарата, пристанището, курортите, историческите забележителности и на Луната 
ако щеш половината от хората са Стрелци . Изпитват екстаз от пътуването, общуването и 
приключенията. Стрелец в едно изречение означава - Гъз път да види. Любознателни. 
Барат се и големи философи. Не съществува тема на разговор по която Стрелеца да не 
вземе отношение, независимо дали става въпрос за ядрена физика, астрономия, 
психология, любовния живот на пингвините или секса между индианец, бял и негърка. 
Вида на компанията е не по малко контрастна - от хамалите на гарата през бандитите та 
чак до научните сутрудници, снобите и хората на изкуството. Общата им култура е на най 
високо ниво и знаят от всичко по много. Повечето са меломани и почти всеки се е 
занимавал или се занимава с музика. Харесва им да имат дълга коса и да се обличат 
неглиже. Богати на авангардни идеи. Много точно и силно интуитивно предчувствие. 
Почти не се случва да сгрешат в преценките си. Юпитер им е съюзник, а това вече е 
прекалено ........... 
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Добри черти - Изобилие.......

Стрелеца е дарен с много и най разнообразни качества. Общо взето той е любимец на 
повечето хора и е истинско удоволствие да си му приятел. Реагира много правилно според 
ситуацията, а не според някакви си там скапани типове на поведение. При него е 
постигнат баланс в най перфектната му форма. Поради вродената си интелигентност той 
постига едно рафинирано поведение в което животинското се направлява от разума. 
Може да бъде какъвто си иска и с лекота се прави и на простак и на културтрегер. Тази 
му форма на шизофрения се цени много, като целенасочено става повод за смехории, 
закачки, шегички и други простотии. Той се чувства уютно в каквато и да било компания. 
Простака в кръчмата, който току що удари десен прав на идиота, който тормозеше една 
дама е същия този уважаван учител по география от техникума, който скоро спечели 
купища пари от шоуто Стани богат, поразявайки аудиторията с богатата си обща култура 
и задълбочени познания по астрономия, философия, география, зоология, история, 
религия и музикално изкуство. Огромно внимание заслужава и факта, че Стрелеца може и 
са стреми винаги да ти е гот, да си весел и с добро настроение. Не веднъж е помагал на 
спечени приятели, но като оставим настрана материалната подкрепа - той е незаменим 
във връщането на човек изпаднал в беда или дълбока депресия към нормалния живот, 
вдъхвайки му такава доза оптимизъм, че започваш да виждаш вече успеха, който той е 
видял в богатото си въображение, а усмивката отново е на лицето ти. Притежава завидни 
организаторски качества, но най добре си проличават когато организира нещо като 
грандиозен купон или екскурзия. Много добър родител. Има авангардно мислене и приема 
с охота научния прогрес. Едва десетина процента са против такива неща като 
клонирането, но от друга страна опитите с животинки направо го вбесяват. Докато някой 
се дзвери в новата електронна джаджа, като индианец в пишуща машина, той вече е 
способен да ти предаде урок по експлоатацията и поддръжката му . В детската 
психология ги бива повече от всеки друг поради факта, че никога не остаряват 
психически и запазват тийнейджърското в себе си до пределна възраст. Децата им никога 
не стават лигльовци и мамини синчета. Някои се чудят, но когато на Стрелец детето 
вдигне температурка от банална настинка например, той не само че няма да го поглези - 
най малкото с по специално отношение, напротив би умаловажил проблема до степен да 
ги видиш след малко в най дълбокия сняг да се търкалят и замерят със снежни топки - В 
повечето случаи детето оздравява за броени минути. Или пък друг момент - пада детето и 
леко си удря коляното - други биха реагирали светкавично и панически търчейки към 
детето със страховита и изкривена от ужас и уплаха физиономия, резултата е 
продължителен, неистов рев и след малко изнудване за куп лакомства и лигавщини. 
Стрелеца би реагирал по един много тънък начин от който детето не само че няма да 
заплаче, но всичкото това премеждие ще бъде превърнато в повод за смях. Водолея също 
реагира по подобен начин. Справедливостта е сред най силно изявените му качества и тук 
единствената конкуренция се явяват Везните. И все пак накрая най интересен е факта, че 
когато попиташ някой ... - Кои качества цениш най много у човека ? - в следващия момент 
най вероятния отговор е близък до изброяване качествата на Стрелеца ! 

Всички Стрелци да се наведат много бързо, щото тази четка може да ги фрасне в сурата..

 

Кофти черти - Подай ми лупата - или, абе я направо микроскопа 

Стрелеца не е човек на крайностите, като другия огнен знак Овена. Не е и грандоман като 
Лъва. За разлика от тях той не се бои да поеме вината върху плещите си. При него лошите 
черти са по оскъдни, но тъй като е популярна личност ги изкарва всичките на показ и стават 
обществено достояние, а пък и той въобще не се церемони и притеснява да ги демонстрира. 
Манипулатор и мошеник. Фантазьор. Шемет. Стига да иска, от всяка заплетена ситуация 
излиза чист и неопетнен, макар да е виновен за всичко. Много плямпа и то все работи, които 
засягат някой или нечии интереси. Предпочита да не говори зад гърба на хората, но за сметка 
на това нещата които ти казва в очите и собствената ти съвест дори не би ти напомнила. 
Гадняр и злобар. В състояние е да ти навреди с богатия си арсенал от оръжия направлявани 
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от шантавия му разум. Ефекта е поразяващ и ако ти е враг или си го предизвикал - тежко ти и 
горко тогава. Не е по отмъстителен от Скорпиона, но пък за сметка на това не му се налага да 
чака възмездие, защото действа светкавично. Много импулсивен темпераментен и 
нетърпелив. Разбира се склонен е да прощава, но ако не си му близък то тогава той проявява 
идиотското си разбиране за това какво означава да сриташ нечий задник. Изключително 
жесток. За да се стигне дотам значи човека си го е заслужил в някаква степен, но често 
Стрелеца прескача границата на добрия тон и не рядко самият той е причина за възникването 
на гранд проблем. Присмива се на човешките глупости, пороци и слабости. Вместо да изпита 
съжаление към някой, който например си е вложил мангизите в някоя финансова пирамида и 
е гризнал дървото - той така искрено и от сърце ще се развесели че сълзи ще му потекат. 
След малко ще ти каже, че така ти се пада и му е много кеф че си се преебал - всъщност щом 
си толкова алчен - нека ти е - аз като ти казвах да го удариш през просото и заедно да 
изхарчиме състоянието, ти не ме послуша. Даже ще започне да смята колко екскурзии до 
чужбина, барове, кръчми, любовни авантюри, електроника и други благинки си пропилял с 
което направо ще те подлуди, но ти тъкмо вече отчаян и избрал ефектен начин за 
самоубийство, пишейки предсмъртните си слова, изведнъж пак се появява тоя и "ала бала" 
след пет минути си готов за живот, нови начинания и преливащ от щастие и адски добро 
настроение. Много дразнещо е, когато някой Стрелец се вкопчи в нещо което му изглежда 
смешно. Ще има да ти надува главата много дълго време използвайки и модифицирайки 
смехорийката по хиляди начини. Не подлежи на контрол. Трудно е съжителството с най 
свободолюбивия знак в зодиака. Не си пада по семейството и традициите. Склонен е да 
зареже всичко и да си вдигне гълъбите само и само да е свободен. Създава впечатление, че 
приятелите и тълпата са по важни от партньора и семейството му. Не е ревнив, но самия той 
е доста ревнуван. Донякъде има защо. Не се ограничава и флиртува с огромно удоволствие 
без капчица притеснение. Харесва му платоническата любов и често се забърква в любовни 
триъгълници и даже многоъгълници. Няма нищо против свободната и разкрепостена любов. 
Несериозен и непостоянен. Отегчава се по бързо и от дете дори. По принцип е голям мърляч. 
Комарджия и развей прах. Заглежда се по всички по засукани особи и споделя задните си 
мисли, коментира, псува, пие и пуши яко ......

Партньорство - Моля ? - Какво казахте ? 

Най добре се разбират с другите два огнени знака Овен и Лъв

Ако другите можеха да преживеят без излишни кавги и притеснения, свободолюбието на 
Стрелеца то нямаше да има проблеми с който и да било. Тъй като това е невъзможно, 
Стрелеца барабар с Девата са ергените на зодиака и естествено тези с най много разводи. 
Овена и Лъва са знаците с най близки флуиди да тези на Стрелеца. С тези огнени дружки 
той се разбира най добре. За разлика от тях обаче той се кльопа много повече с 
неживотинските Близнаци, Дева, Везни и Водолей. Интересното е, че с водната Риба също 
изпитват взаимно очарование и уважение от прима виста. Ако забележите двама луди да 
скачат с чадъри от някой мост то вероятността единия да е Овен, а другия Стрелец е 
около 100 %. Когато са заедно е много опасно, но пък от друга страна за тях е истинска 
веселба. С Лъва чак такива идиотщини не се случват. Там историята е малко по различна. 
С Лъва, Стрелеца се държи по умерено поради липсата на такива опасни импулси у Царя. 
Вместо лудории, двамата се наслаждават на удоволствията от живота по един вълшебен и 
по романтичен начин. Тия нямат умора. Ще се скапят да обикалят места, красиви за окото 
и предлагащи страхотни забавления. Проблемите ще дойдат в момента в който Лъва се 
направи на лидер. Тогава ще удари на камък. Стрелеца е и по смел от него и много по 
необуздан. След известно време обаче двамата си хващат номерата и започва нова 
страница в тяхната дружба. Винаги ще бъде интересно и дори след дълги години тези 
двамата се обичат и уважават, както в началото. Най яката връзка е между двама 
Стрелци. Тук обаче има една аномалия която за другите е напълно неразбираема. Те си 
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дават такава свобода, че в един момент се чудиш, защо въобще живеят или работят 
заедно. Истината е, че при отсъствието на ревност и зачитане свободата на другия 
отстрани тази връзка прилича на - А ? !! познаваме ли се ? - Оооо ти ли си? - Здрасти 
- как си, абе как ти беше името ?........ 

 

Секс , Любов и Свалки - Да започваме пък после може и да се посваляме 

 

МЪЖ – Кентавър
Стрелеца притежава много черти към които жените не могат да останат безразлични. Може 
да бъде както нежен и мил, така и див, страстен, необуздан и направо изпепеляващ. Много е 
чувствителен. Най често печели някоя дама с чар и със способността си да я разсмее преди 
да са се запознали. Впоследствие демонстрира богатата си обща култура - създавайки 
впечатление че е много умен и за капак винаги намира повод да се направи на много страшен 
и смел и това вече я сразява. В гените на женските животни, а явно е останало нещичко и у 
хората, е заложено да избират най силния и жизнеспособен самец. Тук Стрелеца излиза 
напред, като създава точно това впечатление у дамите. Хваналите се на въдицата ги очаква 
малко разочарование след известно време. Тук причината не е една, а комбинация от много 
фактори в характера му. Бързото отегчаване, еднообразието, опитите за контрол, сцените на 
ревност, потъпкване на правото му за свобода във всички действия и още куп други работи. 
Мъжа Стрелец е авантюрист, неконвенционален и откривател по природа, така че не очаквай 
от него да се ограничи с класически секс и пуритански пози. Той ще иска всичко което могат 
да предложат женските тяло, въображение, фантазиия и плам. Не си мисли че ако не му се 
отдадеш напълно той ще се откаже. Рано или късно ще те предразположи по най финния и 
точен начин и си до там. Обожава да му духат. Не би пропуснал възможността да те пробва и 
отзад. В леглото е истински змей. Не е егоист и се стреми да достави максимално 
удоволствие на любимата. Чувствителен е по цялото тяло. Къде и да го барнеш има ефект, но 
понеже е лигоч може и да се разсмее в най неподходящия момент, защото го е гъдел 
например. Има много богата фантазия и необятно въображение. Много издържлив - даже се 
случва дамата да се скапе, а тоя се чуди какво да прави от там на сетне, хванал го в ръка и 
чудейки се защо по дяволите тази не се сеща сама да го лапне. Ако не бъде удовлетворен ще 
го направи с някоя друга, но тъй като е свръх либерален ако партньорката му не е доволна 
самият той ще я насърчи да си намери поле за изява на сексуалните и страсти и фантазии. 
Обожава както шведската тройка - така и обратния вариант. Въобще тук правилото за 
разнообразие взема своя връх и дори Близнака не е толкова напред с материала. Приема 
любовния живот като нещо в което цари демокрацията и взаимното зачитане на правото на 
свобода и креватни изяви. Едва ли съществува Стрелец по всичките земни кълбета, който би 
отказал една яка оргия. 

 

Жена – Кобилка
Нямам думи да опиша колко са готини тия. Разнообразни като визия и като поведение. 
Владеят изкуството да общуват във всичките му форми. Може да бъде каквато си поиска 
или каквато на мъжа му се прииска. Жените Стрелец са мечтата на много мъже между 
които и курортния тип кръшкачи. Не може да си прекараш по весело и по добре с никоя 
друга. Блестящия коктейл от остроумие, чувство за хумор, сексуално излъчване, 
откровенност, безцеремонност и непринуденост е в състояние да подлуди всеки мъж. Ако 
вземаш за съпруга това прекрасно създание трябва да забравиш въпросите от рода на - 
Къде беше ? - С кой Беше ? - Защо ще ходиш там ? - затопли ли вече за кво иде реч. 
Всичко което по някакъв начин я кара да се чувства прекалено обвързана я отблъсква и 
подлудява. Вероятността да си ревнив катил и да имаш тази жена е минимална. Ти не би я 



задържал и два дни ако си имал неблагоразумието да демонстрираш подобно поведение. 
Тази фурия е много игрива и закачлива под завивките. Всъщност под завивките не е 
точно казано, защото те биват буквално изхвърлени секунди след първия контакт. Дамата 
Стрелец показва изключително разнообразие и в тази област. Любовната игра варира от 
нежни закачливи думи съпътствани от изключително нежни милувки и целувки до 
откровено животинското поведение. Свръх жизнена и буйна, може буквално да те издуха 
от леглото. Ако те е страх от мечки недей да ходиш в гората! Когато се люби направо ще 
чуеш какво да правиш, какво обича, къде го обича и.т.н..., а то се оказва че обича 
всичко. Ако си мислиш че ще ти се размине с няколко позички - много си се объркал. Тук 
важи правилото - До последен дъх и задължително навсякъде. Готини са - много са 
готини. Рядко се случва жена Стрелец да няма перфектно, грациозно и гъвкаво тяло. 
Може и да не притежава яки цици, но пък за сметка на това от кръста надолу е 
неотразима. Крачоците и са като на газела, а дупенцето е стегнато и много приятно за 
всякакъв род манипулации. Вечно усмихната и лъчезарна тази дама е наистина едно 
прекрасно същество в което съжителстват миловидна девица и огнена тигрица... Много 
внимавай да не се изложиш защото, някак си така между другото това миловидно 
създание ще изтърси едно единствено изреченийце, при това без каквато и да била злоба, 
което сигурен съм ще помниш цял живот, както и самата нея!

 

Съветчета и молбички до всички пичове и . . .

Стрелеца приема съвети на драго сърце : 

Опитай се да понамалиш закачките и злите си шегички, защото ми е писнало от теб. 
Станал си бетер онези студенокръвни критикари - Девите. И ти не си идеален, но на теб 
никой не ти ги говори такива. Обръщай внимание и на дребните детайли. Дай малко по 
сериозно - голем си лигоч. Кога си дойде от чужбина? Пак ли? Този път ще ходиш чак в 
Австралия??? Ех - знаеш че не съм толко тъп - естествено че ще летиш но така се казва - 
защо ли ти обяснявам въобще? - Разбрах че си спечелил от някаква лотария купища пари. 
Ама ти слушаш ли ме какво ти приказвам? - И намали проклетата музика по дяволите.....

 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова откровени ?



 

J
 

ДЕВИЗ : АЗ ДЕЙСТВАМ 

 

Планета :  Сатурн

 

Управлява 10 дом : Земен , Кардинален , Женски 

 

Общи приказки - Ех . . .

Козирога е скромен и стегнат знак. Дисциплиниран. Не обича шумотевиците. Ненавижда 
хората, които не разсъждават реалистично и логически. Празнодумието не му е по вкуса. 
Не е мързелив и винаги е готов да свърши някоя полезна работа. Не кльопа науки като 
астрологията, нумерологията, хиромантията, френологията, кабала и още милион подобни 
врели некипели глупости. Това разбира се може да бъде обяснено с факта че той е най 
върлия песимист в зодиака. Трудно можеш да го убедиш в нещо без купища аргументи, 
факти и безспорни доказателства. По статистически данни от интернет, най слабо са се 
представили точно те при посещението на езотерични, мистични и шеметологични 
сайтове. Иначе са първенци в сайтовете касаещи кариерата им и бизнеса. Козирога се 
бори цял живот, много бавно, внимателно и с невиждано търпение докато най накрая 
достигне върховете в живота си - най често професионални. Експериментите са му чужди 
и предпочита сигурността на утъпканата пътека. Здраво стъпил на земята - не позволява 
да бъде манипулиран и правен на маймуна.

 

Положителни черти - Ах . . . 

Най доброто качество на Козирозите е, че са много постоянни и упорити в постигането на 
своите цели. Превъзходни бизнесмени и ръководители. Трудолюбиви. Рядко намират 
повод за самосъжаление и хленчене. Обожават точните науки и винаги използуват 
непоклатими факти и доказателства в един спор. Могат да обяснят нещо без излишно 
доукрасяване и емоционални изблици. Не са много весели, но пък могат да положат 
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грижи за да се почувстваш добре и да се забавляваш. Не прекаляват с нищо - освен с 
работата си. От земните знаци именно те са най силни и смели. Рядко изпускат нещата от 
убийствения си и тотален контрол, който налагат във всяка област. Не забелязват 
дребните нещица и радости от живота и могат да живеят много скромно без каквито и да 
било разточителства - от рода на това да си купи кило картофи от близкия плод и 
зеленчук, при положение че само на десетина километра цената пада главоломно с цели 
пет стотинки. И докато развейпраховете ги обвиняват в скъперничество - те си трупат 
мангизки и са си спокойни за старините. Най дълго живеят именно те..

 

Отрицателни черти - Ох . . . .

Козирогта е човек, който с постоянния си контрол може да те докара до побъркване. 
Непрекъснато те наблюдава и иска обяснение за всяка твоя глуповата или не добре 
обмислена постъпка. И докогато можеш да подтиснеш злобата от факта, че ти се бърка във 
финансовите дела, то когато започне да ти се бърка и в емоционалното и душевно състояние 
- напълно те оправдавам, че си го ударил с кофата по дебелата глава. И Козирога е голям 
инат като Телеца и Водолея. Ако му искаш пет кинта за някоя глупост - не очаквай, че ще ги 
извади и с усмивка (като Лъва) ще ти ги връчи. Вместо това ще има да даваш обяснения за 
какво са ти, защо си останал без мангизи, ама как така, ама защо - къде ти е акъла, как може 
да нямаш спестени. Не те ли е срам че си тъпо копеле и докога ще се търпиш. Козирога не е 
по заядлив от Девата, но пък за разлика от нея е с избухлив характер и може да те изгърби 
много яко. По природа е склонен към насилие и от него става превъзходен диктатор. 
Черноглед до безобразие. Скъперник. Несъобразителен и гадняр. Внимавай с този див като 
природно бедствие човек. Склонен да проявява лицемерие, арогантност и консерватизъм. Не 
му допадат ценностите на демокрацията. Комунисти и социалисти до мозъка на костите си. 
Тук мога да си позволя да пиша цял роман с кофти работи за Козирозите, защото съм 
сигурен, че почти нито един няма да прочете горенаписаното и следователно няма да ме 
издири и да прояви психопатските си наклонности на садист любител върху мен... 

 

Партньорство - Мии 

Най се разбира с другите две "земи" Телец и Дева

Козирога се кльопа с Телеца по простата причина, че и двамата имат особено отношение към 
парите и материалните неща. Мудни и консервативни да безкрайност. В една връзка 
Козирога е постоянен и що годе верен. Ако се стигне до раздяла то вината е единствено и 
само в теб. Той със сигурност те е търпял повече от нормалното. За разлика от някои други 
обаче - той няма да поднови отношенията си с теб никога в предишния им вид. Винаги 
внимавай да не говориш глупости, врели некипели, да проявяваш спестовност и търпение и 
ти гарантирам, че Козирога ще те уважава почти толкова много, колкото собствената си 
кариера. С Девите са си лика прилика - особено в сферата на критикарството и забелязването 
на дребни и вредни кусури. И двамата знаят къде е най евтината стока и най скромната 
покупка. Боравенето с кинти е под жесток контрол и обикновено една такава двойка е 
мечтата на наследниците. При Козирога не рядко пра пра внуците. Узряват в ранна възраст и 
после дълги години изглеждат и се запазват млади. Косматия и брадат змей от шести Бе клас 
по всяка вероятност е Козирог. Имат хубави лица и жените от този земен знак дори рядко 
използуват грим, за разлика от Венерините Везни и Телец, които по принцип са хубави но 
често злоупотребяват и се правят на маймуни с обилни количества козметика. Най върлата 
комбинация си остава Двама Козирози. Никой друг не може да им влезе така добре под 
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кожата и да ги разбере ........

 

С другите не е хич добре , донякъде става с водните Рак , Скорпион и Риби 
. 

 

Секс , Любов и Свалки - Хм

 

МЪЖ – Козел , Пръч
Козирога е по добър като любовник, отколкото като партньор и родител. Ако става въпрос 
за авантюри и любовни романи - той не проявява особен интерес. Предпочита да не губи 
време в търсене на любимата и нерядко взема за съпруга някоя жена от работата му. 
Често самият той бива ухажван от дамите. Той не е инициативен в тази сфера и рядко 
предприема първата стъпка. Много често жени със съпрузи Козирог след време се чудят 
как са се събрали с тоя дръвник. Обяснението донякъде се крие в това, че когато все пак 
се стигне до ухажване - мъжа Козирог не се отказва докато не те забоде, независимо от 
факта че това е отнело повече от пет години. Именно тогава жената го е избрала 
подсъзнателно, защото е попаднала под емоционалния контрол на този издевател и е 
свикнала до болка с постоянното му присъствие. Спряла е да се учудва, че вместо 
някакви си тъпи цветя - той я чака на срещата с нещо практично и полезно - например 
кифла с боза. В леглото Козирога е много издържлив, но еднообразен и праволинеен. 
Жените често използват израза (ръгане) за да го опишат в този момент. На някои може и 
да им хареса, но рано или късно им писва на шишарките. В момента в който жената се 
опита да внесе малко разнообразие в леглото - Козирога ще се позамисли малко и с 
хладен и подозрителен тон ще изтърси нещо от рода на - Ти явно си понаучила нещичко с 
комшията докато аз съм бил в службата. Не си си губила времета - А ? Козирога е ревнив 
и когато е убеден че си му изневерил няма да се хвърли от близкия мост, а след известно 
време ще си отмъсти с безброй похождения при една и съща дама обаче. За да свалиш 
такъв мъж е преоръчително да се направиш на заклета кариеристка и да не отваряш 
приказка за деца и семейни задължения. Умерен грим. Хладнокръвие и оскъдно 
плямпане....

 

ЖЕНА - Козичка
Добри са в леглото. Имат здраво телосложение. Едри кокали и яки цици. Обичат да ги галиш 
и милваш по колената, гърба и по надолу. Много правилни черти на муцуната. За да 
спечелиш дамата Козирог трябва да се въоражиш с търпение и дебел портфейл. Кариерата ти 
трябва да е на висота. Самите те имат високо самочувствие и знаят че са готини мацки. Рядко 
използуват грим, но пък за сметка на това отделят особено внимание на зъбите и джуките си. 
Изключително рядко се среща жена Козирог с тънки устни. Те дори са доста сочни и направо 
неустоими. В леглото трябва да си от Змей Горянин нагоре за да ги задоволиш. Издържат 
огромно количество секс и питат за още. Не са нимфоманки. Трудно палят, но запалили 
веднъж няма спирка. Ако няма да се справиш по добре не започвай, защото в един момент 
ще се почувстваш като пребит кон. Не обичат импулсивния Овенски секс. Вместо това им е 
нужна продължителна подготовка и подходящо настроение. Трябва да я увериш че вратата е 
заключена, телефона прекъснат и всички лампи угасени. Прави се на недостъпна и те 
отблъсква и протака - но само и само да те настърви още повече. Овлажнява се доста и 
понякога в бъзината ако ти отплесне онази работа и се забоде малко по надолу - не бързай с 
извиненията и недей да го вадиш. Дамите Козирог обичат и там. Често се случва да влязат в 
света на секса именно през "задната врата" или френската любов. Някои дори се пазят за 
първата брачна нощ - както ни препоръчват в добрите стари традиции и по тази причина 



прибягват до помощта на другите възможности. 

 

Съвети и молби: 

Козирога приема съвети, но не ги ебава за слива преди обстоен анализ и 
логическо търсене!

Опитай се да бъдеш над материалното. Дай го малко по весело. Баси тупана си ! - Стига с 
тези икономии. Знам че трябва да се мисли и за утрешния ден, но виж само колко е вярно 
твърдението, че пороците пречат на живота, но липсата им го обезсмисля. Защо не 
се поглезиш малко, купи си нови дрехи, видя ли какво заведение са отворили в квартала? 
- От кога не си слушал яка музика. Ами любовта. И престани да контролираш всяка моя 
стъпка и действие. Само като те усетя да се прибираш от работа и тръпки ме 
побиват.........

 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова сериозни ?



 

K
 

ДЕВИЗ : АЗ ЗНАМ

 

Планета : Уран 

 

Управлява 11 дом : Въздушен , Неподвижен , Мъжки 

 

Общи приказки - За кво говорехме ? . . . - извинявай 

Водолея е много добродушен, оригинален, отвеян и общителен знак. Новатор. Притежава 
разум в излишък и бързо схваща много неща особено ако са грандиозни щуротии. 
Ексцентричен. Необикновен и странен. Винаги е готов за приключения и веселби. Хубаво 
тяло и уникално излъчване. Шемет. Демократ и либерал. Кефи го всичко ново и 
авангардно. Страхотен инат. Чувството за хумор е много над средното ниво и е доста 
чудато понякога. Чувства се много приятно сред тълпата. Лесно завързва приятелства, а 
също така - големи каши ...........

 

Добри черти - Кой ти каза ? . . . 

В зодиака Водолеите са противоположни по позиция на Лъва. Въпреки това те му скачат 
по егоцентризъм и дори го задминават, но това си качество го използуват за да веселят 
другите и за да им правят безплатно шоу, докато Лъва изисква подчинение и уважение. 
Водолея е много весел, дружелюбен и либерално настроен човек. Има обаяние което 
излъчва дори когато не е на кеф. Най странния знак в зодиака е и най оригиналния. 
Изпитва удоволствие от дейности като изобретяване на нещо невиждано до момента, 
което ще ти подари или ще го използувате за взаимни забавления. Хуманист и алтруист. 
За него е много важно да става майтап. Верен и всеотдаен приятел. Споделя всичко, 
което представлява интерес за теб. Гениален.......

 

Лоши черти - Аз ли ? - Нещо за мен ли . ? ! 
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Водолеите имат доста под средното ниво и в повечето случаи лошите черти в характера 
им вредят на тях самите. Отнесени от вихъра. Адски несериозни, вятърничави и 
плямпала. Надувки. Ако обещаят нещо вероятността да го изпълнят е минимална. Не 
случайно в политиката гъмжи от тези. Дразнители. Студени. Ината им е пословичен и 
само Телеца е способен да оказва сериозна конкуренция в тази област. Упорити до опасни 
нива. Рядко се съобразяват с чувствата ти, които при тях са в оскъдица и са им малко 
познати. Не допускат никой прекалено близко до себе си. Винаги се дистанцират и 
създават изкуствена преграда в отношенията. Говорят много и преувеличават до 
размерите на Годзила че и нагоре. За да ти привлекат вниманието вършат чудеса, но в 
повечето случаи много опасни и необмислени ...... 

 

Партньорство - Ае чао - ного бързам . . . 

Най се кльопа с другите два въздушни знака Близнаци и Везни 

Водолеите се разбират и с другите неживотинските знаци, които имат достатъчно ораторски 
способности, демократичност и най вече общителност. Тук има място и за Девата и за 
Стрелеца. По принцип приятелството е запазена марка на Водолеите и в тази област са на 
висота. С Близнаците са толкова сладкодумни и склонни към преувеличаване, че по добра 
партия за разтягане на локуми и фантазиране от тези двамата е трудно да се намери. 
Надлъгват се взаимно, но предимно за развлечение. За сериозна работа не ги търси. 
Водолеите имат много силна обща черта с Везните и Стрелците. При тях ревността почти не 
съществува, а демокрацията е издигната в култ. Не гледат сериозно на любовните 
похождения, когато знаят че никой няма да разбере и следователно никой няма да се 
почувства зле, да се сърди, да копа и да прави разни сценки. Водолеите се кльопат отчасти и 
с Девата, но не могат да свикнат с непрестанните и забележки, а поводи за такива има 
предостатъчно. Със Стрелеца е малко по добре, защото двамата са най свободолюбивите и 
независими в зодиака. Либерали по природа и майтапчии. Позволяват си свободи от които 
средностатистическия пуритан би подскочил до облаците. В лудориите и големите издънки 
са ненадминати в тандем. Обожават спорта. Веселите и шумни компании са рай за тези 
двамата. Не рядко Водолейчовците сключват брак с Лъв или влизат в удачно 
бизнеспартньорство, където Лъва обикновено доминира, но идеите, нововъведенията и 
успеха се дължат на Водолея. Много добра комбинация е Водолей - Водолей. Могат да си 
правят компромиси, да си дърдорят с часове за спорт и музика. Да си мечтаят и фантазират. 
И най важното е че не си пречат......

 

С останалите не е добре, защото са ревниви, а Водолея е прекалено 
свободолюбив.

 

Секс , Любов и Свалки - Здрасти - как ти беше името ? . . .

 
МЪЖ - Маркуч 
Водолея е много странен тип и благодарение на това че е по различен от другите, печели 
с лекота женското внимание. Харесва му да бъде в центъра на събитията и често се 
оказва там по един наистина впечатляващ и оригинален начин. Има спортно, понякога 
перфектно тяло и е доста пъргав, сръчен и жив. Лесно влиза в контакт и когато дойде 
момента за любов отново проявява своята оригиналност, но понякога не на място и в най 
неподходящия момент. Странното при него е, че когато реши да забоде някоя мадама и 
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съществува друг претендент, става адски ревнив и с голяма упоритост и плам преследва 
до край своята цел. Веднъж спечелил я обаче изведнъж става съвсем друг човек и такива 
лигавщини като - цветя, обичам те скъпа, мое съкровище и .т. н. направо биват 
забравени, а от ревността няма и помен. Шоколада и цветята са заменени с предмети 
издавайки неземен произход и с абсолютно неизвестно предназначение. В леглото е 
истински дзвер. Неуморим. То луд умора, по принцип нема. Енергията му е направо за 
завиждане. Лошото е че бързо я изразходва и все още млад започва да скрибуца. Неговия 
начин да поддържа мъжкото си достойнство изправено е оригинален както винаги. В 
секса навлизат аксесоари и всякакви играчки и принадлежности. Когато и те не стигат 
може да навлезе и жив човек или цяла весела компания. Интелектуалците и хората на 
изкуството са за предпочитане. Водолея е предразположен и към бисексуалност. Воайор. 
Харесва му да гледа как друг змей чука жена му. Това го възбужда адски много.. - И 
внимание, ето той се включва, засилва се, .. - изважда го и .. - о не, забожда го 
право в гъза на мъжа ........ - Тоя пак ни изненада .......

 

ЖЕНА - Лейка
Страхотни са тези дами. Здрави, грациозни, гъвкави тела. Хубави очи. Убийствен чар и 
неустоим поглед. Излъчването им е по особено и будещо заслужен интерес. 
Необикновенни и оригинални. Изненадата е тяхното оръжие. Непредсказуеми. Косите им 
са топли и нежни. Печелят мъжките сърца с финес, интелигентност и нестандартен 
подход. Омагьосва те с няколко думи и движения. Придава си недостъпен вид и буди 
мъжкото любопитство и амбицира покорителя на женски сърца до краен предел. За да 
бъде впечатлена трябва да притежаваш смело сърце, силен и независим дух, а силното 
тяло и чувството за хумор са неоценим плюс. Либералите и демократите са на особена 
почит. Най важното е да си различен и да се откроиш от тълпата със нещо чудато и 
оригинално. Обичат съвременните джаджи и подарък от рода на GSM, цифров фотоапарат 
или MP3 player са връх на сладоледа. Ако не можеш да си позволиш скъпи играчки опитай 
сам да направиш или преправиш по подходящ начин нещо. За разлика от Телеца, чиито 
представителки предпочитат скъп подарък пък било то и не от сърце. Макар и скромно 
като стойност, ще предизвикаш възхищение и луда радост у тази красавица. Водолейките 
са много честни, искрени и говорят без излишни заобикалки. Не се срамуват от нищо и са 
много смели. Може да се оригне и дори да се изпърди много шумно само и само да стане 
повод за смях. Някои се съревновават наравно с мъжете и често може да ги видиш да се 
занимават с чисто мъжки и екстремни професии или спорт. В леглото са големи резачки. 
Имат особен подход и в тази област. Може да те изкриви от секс, да те понесе из цялата 
стая и да пробвате навсякъде където е възможно. Следващия път може да се прави на 
света вода ненапита. Ще лежи като талпа, а ти си ръгай там прави си квото ти скимне - тя 
ъ - ъ, изведнъж обаче скача взима си вибратора и ти заявява, колко интересно и забавно 
ще е само - ако ти го завре отзад.......

Съвети и Молби

Водолеите не приемат съвети защото са инати - световни :

Опитай се да бъдеш по сериозен и отговорен. - Защо по дяволите пак си разглобил 
пералнята. Не разбра ли че няма да я накараш да простира сама, камо ли да полети. Кога 
за последен път си казал на човек - Обичам те! за компютъра знам! С него си казвате 
всичко и много интимничите. Кога ще ми обясниш за какво точно се използува онзи 
предмет, който ми подари миналата година - разбирам че си го сглобил от руски чайник, 
джанта от стария Москвич на баща ти и радиоантена. Така си и знаех. Щях да се учудя 
ако помнеше. Не ми се излиза, но ти отиди щом митинга е протест срещу избиването на 
домашните хлебарки по особено жесток начин.........

 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова оригинални ?



 

L
 

ДЕВИЗ : АЗ ВЯРВАМ 

 

Планета : Нептун и Юпитер 

 

Управлява 12 дом : Воден, Подвижен, Женски 

 

Общи приказки - Ще има ли тайни ? . .

Рибите са много тайнствен, измислен и добронамерен знак. Притежават изключително 
развита сензитивност и чувствителност надхвърляща нормалните граници. 
Предчувствието им рядко ги лъже. Много сръчни, упорити, с особено мислене и богата 
душевност. Очите им са красиви, изразителни и толкова нежни, че могат да ти влияят по 
някакъв особен и неописуем начин. Имат си собствен свят в който другите нямат работа и 
никога не биват допускани ако не са способни да го разберат поне наполовина. Рибите 
много мразят някой да им се вре в миналото и въобще в живота. Обгръщат се с 
тайнственост и самите те могат да пазят тайни почти толкова добре колкото Скорпиона. 
Ако с човек Риби сте извършили някоя дивотия надхвърляща реда и законноста, ако 
случайно го заловят в полицията - никога няма да те предаде. Ще поеме цялата вина 
върху плещите си и дори няма да се замисли за алтернатива. Толкова упорит в 
постигането на целите си, че е способен на подвизи. Иначе мързеливи почти колкото 
Везните трудно предприемат някакви действия, но веднъж хванали се на хорото го 
изиграват до край ...........

 

Добри черти - Кажи ги ти, че мен ме е срам . . . 

Има повече добри отколкото лоши черти. Никой не е толкова всеотдаен и грижовен, 
колкото могат да бъдат Рибоците ако пожелаят, но пък от друга страна е много трудно да 
ги спечелиш и ако си го постигнал може да разчиташ безрезервно на тях. Не са агресивни 
и не действуват прибързано. Когато се стигне дотам, че да избухнат - подобно на Телеца - 
значи си прекрачил границата на толерантността и благоразумието много над 
допустимите норми. Тогава може и да стане страшно, но след като отмине и този миг 
Рибите отново ще продължат по старому и няма да се заяждат с теб нито пък да те 
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наказват за тъпата ти постъпка. Обожават музиката и повечето изкуства. Много ги бива в 
професии като, ченге, митничар и други подобни където могат да се осланят на 
безпогрешната си интуиция. Гениални медици. Превъзходни психолози. Трудно може да 
заблудиш или излъжеш Риби. Те усещат всеки фалш и промени в душевното ти състояние. 
Ако все пак успееш да преметнеш накой Рибок - значи ти самия си мошеник от класа и се 
надявам да не се срещаме. Самите Риби не понасят дребните хитринки и комерсиализма. 
Те са идеалисти, чистосърдечни, вярващи в свръхестествените и божествени сили и 
винаги готови да се притекат на помощ дори на непознат човек или пияницата в 
канавката, който другите подминават с отвращение и пренебрежение....

 

Лоши черти - Можеше да го запазиш в тайна . . . 

Има в изобилие, но в повечето случаи не са насочени към околните. Рибите се колебливи, 
флегматични, нерешителни и понякога направо страхливи. Имат склонност към 
самоубийство и нерядко се спасяват намирайки убежище в алкохола и дрогата. В 
пуберските години се забъркват в престъпления и трудно излизат от тази среда. Имат 
лабилна психика и в изблик на гняв могат да станат много опасни, но ако това ще те 
успокои, - все пак внимават да не те убият и се задоволяват с изпочупването на 
покъщнината или други предмети и препятствия изпречили се на пътя им. Не се ебавай с 
Риби - много внимавай. Те избягват директния спор и рядко го търсят, но кипнат ли им 
лайната - и те не знаят на кой свет се намират. Направо са като обезумели. Много се 
поддават на влияния и проявяват детска наивност по много въпроси. Имат логическо 
мислене, но въпреки че са много умни имат склонност да вършат направо глуповати 
постъпки и после когато дойде времето да съжаляват направо се побъркват, губят интерес 
към всичко и изпадат в неква дълбока, шибана депресия. Ревниви са, но не колкото 
другите "води" Рак и Скорпион. Ако те лефнат в изневяра или предателство едва ли ще те 
смачкат от бой, но пък със сигурност рано или късно ще си отмъстят без въобще да 
разбереш ....... 

 

Партньорство - Само не ми казвай, че и това се знае. 

Най се има с другите два водни знака Рак и Скорпион 

Рибите се разбират много добре с водните и отчасти със земните знаци. С огнените и 
въздушните не се получава, защото са далече от начина по който Рибоците възприемат 
заобикалящата ги среда. Със Стрелеца изпитват някакви много особени чувства един към 
друг и често биват взаимно очаровани, но за жалост не за дълго. И двата знака 
изповядват идеализма и изпитват страхопочитание към свръхестественото. При тях най 
често се наблюдава феномена - Любов от пръв поглед. Имат много сходни духовни идеали 
и всяка проява на материалното и меркантилното ги отблъсква. За това допринася и 
общия им управител - планетата Юпитер. С Рак се получава една много приятна връзка 
изпълнена с дълбоки чувства и емоции. Винаги Рибите се оставят Рака да ги ръководи и 
контролира. Интересното е, че това не ги притеснява въобще. Напротив - с Рака се 
чувстват сигурни и взаимно разчитат един на друг. Скорпиона и Рибите са тези, които 
могат да се разбират без думи. Във всеки един момент тези двамата усещат какво мисли 
другия и какви неща го вълнуват. И двамата са страхотни мистици и се вълнуват от 
окултното и въпросите касаещи духовните неща. Всичко свързано със смъртта и 
транцендента са им в кръвта. Страхотна връзка заслужаваща уважение. Не си ври носа 
там - опасно е. Тези двамата най често са колеги в полицията, митницата, болницата, 
тайните служби или влиятелна престъпна организация. Когато се срещнат две Риби - 
настъпва истински благодат. Най добрата връзка. Изграждат своя си свят и си живуркат в 
него необезпокоявани и лениви, дълбоко размишляващи и отдавайки се на теченията на 
живота барабар с всичките му удоволствия, които предлага. А те не са малко, но най се 
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цени секса и къркането... 

 

С останалите не е добре, защото не могат да разберат и да вникнат в 
Рибешкия свят.

 

Секс, Любов и Свалки - Ех любов, любов.. - има ли Скорпиони наблизо ?

 

МЪЖ - Шаран
Рибока е щедър на любов и скромен на думи . Когато те обича е готов на всичко, дори на 
култово самоубийство. Не се ебавай с неговите силни чувства и прекалено доверие. Той 
разчита на теб. За него изневярата е долно предателство. Той самия не би те предал 
никога и при никакви условия, но по интересното е, че поради либералните си и 
демократични схващания е склонен да договори с теб известни свободи в интимния 
живот, които да ви дават правото на материално, пошло кръшкане и задоволяване на 
нагона. Разбира се не е нужно да използува думи - просто така стават нещата, че се стига 
до там по подразбиране. Думите са за онези безчувствени дърдорковци - въздушните 
знаци и Девата. Рибите са мъже, които в леглото се раздават до пълно изтощение ако се 
наложи, но не се примиряват докато дамата иска още и още .. Не са егоисти и дори са 
склонни на изпълнения надхвърлящи благоприличието на една жена. С тях може да 
злоупотребиш и няма да чуеш хленчене и слова изказващи неодобрение. Те се стараят да 
се чувстваш на седмото небе и не биха си позволили лукса и безобразието да ти развалят 
кефа по какъвто и да било начин по време и след секса. Може да разчиташ и на едно 
джентълменско отношение далеч преди да си легнете. Той просто си е такъв. Обича да го 
завира по всички дупки и по всевъзможни начини. Има по особено разбиране за секса и 
влага много чувства, нежност и гальовност с цел да усетиш силата на секса от духовната 
му страна и това е чудесно. Грубото хамалско съвокупляване е за простаците и 
некадърниците. Рибока е мъж в чиито прегръдки дамата може да намери онази топлина и 
дълбоки чувства, които я карат да се понесе витаеща из облаците и да се окаже, че 
наистина се намира на седмото небе - Там където трябваше да се озове с духовния гид - с 
мъжа Риби ...............

 

ЖЕНА - Каракуда
Много нежни, мили и чувствителни. Страхотни са. Притежават всички онези качества 
заради които съществува понятието - Идеалната жена в егоистичния му мъжки смисъл. 
Зад нежното им тяло се крие една лесно ранима и още по нежна душа. Наивни като деца 
и обичливи. Толкова ти вярват и те обичат, че е грехота да не им отвърнеш с подобни 
чувства. Ще те последва навсякъде без излишни приказки и увъртания. Често гадовете 
злоупотребяват с тези мили създания и им причиняват толкова много болка и страдания, 
че само една такава жена си знае какво и е на сърцето и не си позволява дори в това си 
състояние да ти пречи и да те тормози. Би предпочела да продължи да се самонаранява, 
но теб ще те остави на спокойствие. Красотата им е подкрепена от още по красива и чиста 
душа. Те притежават онзи поглед от който ти става мило и драго. Когато си легнеш с това 
създание - направо политаш. Изкусителка по природа - тя сякаш е създадена да прави 
любов и то по начин далеч по ефирен и нежен от която и да било друга. В леглото ще се 
раздаде до край и ще изпълни всичките ти прищевки. Не подхождай като неандерталец 
обаче. По добре се остави на нея и тя със сигурност ще усети всичките ти тайни желания 
и няма да се поколебае да ги изпълни. Впечатлява се от мъже, които са проявили висока 
душевност, самоконтрол, религиозност или тайнственост. Хората на изкуството имат по 
голям успех. Лекарите и униформените служители също имат голям шанс. Излъчването им 
е толкова силно и особено, че направо изпитваш нужда за близост. Косите им са много 
хубави, гъсти и често много дълги и тъмни. Ако решиш да сваляш тази дама, никога не 
демонстрирай любопитството си. Ако се държиш дървено и се правиш на тарикат и голем 
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бабаит шансовете ти се изпаряват незабавно. Най добре ще бъде ако си благороден, 
духовно извисен, загрижен и всичко онова на което му казват Джентълмен. Ако си 
романтичен тип, разбираш от поезия и любовни трилъри - считай че си успял наполовина. 
Но ако си бройнал някоя от тези и си мислиш че ще си прекарате добре няколко дни и 
после кой от къде е - си сбъркал адреса. Първото което е, тя веднага ще разбере за 
долните ти намерения и задни мисли. Интуицията и се грижи да не попада в подобни 
ситуации, но парадоксалното е, че все пак чат пат участва в подобни приключения с 
предизвестен край. По правило тя е тази която омагьосва мъжа и то по начин, който е 
толкова тънък и невидим, че изведнъж осъзнаваш как си попаднал под нейното 
благодатно влияние, внимание и грижи. Уважавай я и я обичай копеле - тя го заслужава 
повече от всяка друга ... 

 

Съвети и Молби

Рибите приемат съвети, но не ги ебават - само те си знаят защо :

Помисли и за себе си. Докога ще ги търпиш тези идиоти. Ако не беше ти да се грижиш, 
какво щеше да стане. Те направо ти се качиха на главата. Твоят героичен мазохизъм 
граничи с лудост. Излез от този твой измислен свят изпълнен с илюзии, духовност и 
мечти. Знам колко е красив, но също така знам, че не съществува за разлика от теб. Не 
става - хората са гадни копелета и мислят единствено за собствените си интереси. Снощи 
пак прекали с алкохола и цигарите. Защо не спа ? - Сърфирането в Интернет води до 
пристрастяване - внимавай - тъкмо успя да се пребориш с някои пороци. Това че геймиш 
по няколко часа на ден може да ти се отрази доста зле. Е аз и не очаквах да ти пука за 
някакво си здраве, което служи да те поддържа жив в един жесток и грозен, материален 
свят... 

Ех - Защо звездите са ви създали толкова самотни ?
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