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„Лунен календар на успеха 2013“ ще е ваш верен помощник през цялата го-
дина, когато поискате да хармонизирате своите планове, желания и наме-

рения с пулса на Вселената. 
Информацията в този календар е надеждна и разбираема благодарение на про-
фесионализма и всеотдайността на неговия автор – Михайлина Никлева – МИ-
ШЕЛ, която от 2005 г. е астролог на списание „БЕЛА“.

Михайлина Никлева–МИШЕЛ е магистър географ и геолог по образование, но ас-
тролог по призвание. Дълги години събира опитност в частния бизнес като соб-
ственик на рекламна агенция, но след 2002 г. съдбовно започва да се занимава с 
астрология, рейки и даоистка йога. Завършва Московската астрологична акаде-
мия като ученичка на Михаил Борисович Левин и Антоанета георгиева. Изучава 
даоистка йога при Атма Сат Вивека в Москва и сега самата тя води индивиду-

ални занимания по йога.

Дори само тези факти от биографията ù са дос-
татъчни, за да се доверите на съветите ù в „Лу-

нен календар на успеха 2013“ – кога да пред-
приемете нови действия, кога просто да 

довършите започнатото или да изчака-
те и, почивайки си, да анализирате ми-
налото и да осмислите бъдещето, за да 
съберете сили да яхнете следващата 
приливна вълна на успеха.
Луната ще ви подскаже най-добре, за-
щото тя най-пряко влияе на настрое-
нието, външния вид, деловата ни ак-
тивност и здравето ни!

Календарът е направен достъпно и 
ясно и може да се използва от всички, 

дори и от онези, които до този момент не 
са проявявали интерес към астрологията.

ДА УЛОВИШ ЛУННИЯ МОМЕНТ!

Ако имате въпроси или пък искате да споделите мнението си и да дадете пре-
поръки, можете да се свържете с Михайлина Никлева-МИШЕЛ на имейл адрес 
mishell.nikleva@gmail.com или на тел. 0887/204–234.
Лунни прогнози за всеки ден можете да четете в сайта на „Бела“ www.bela.bg, във 
фейсбукстраницата на списанието, както и в астропрофила на Мишел във фейсбук 
АСТРО-НОВИНИ. А всеки месец в раздела „Астронавигатор“ на списание „Бела“ 
четете подробните професионалните астропрогнози на Мишел за всяка зодия.

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013
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За връзка с мен и 
записване за консултации: 

mishell.nikleva@gmail.com
тел. 0887/204-234

Заповядайте и във фейсбук, 
където публикувам ежедневни прогнози: 

„Астро- Новини“ и AstroNews

ЛУНЕН КАЛЕНДАР НА УСПЕХА
2013

 Как влияят фазите на Луната и престоят ù в различните зодиакал-
ни знаци на успеха, здравето и фигурата ни? 

 Как да действате в рамките на съответния лунен ден, за да извлече-
те максимална полза от лунния момент.

 Какво да е поведението ви при Луна без курс (или т. нар. лунна па-
уза) и в период на ретрограден Меркурий. 

 Кои са подходящите дни за посещение на лекар и зъболекар, за ди-
агностика, за планови хирургични интервенции и за профилактика.

Михайлина Никлева–МИШЕЛ

Този календар излиза за втора поредна година. Благодаря на всички читатели, 
които ми изпратиха добри отзиви по имейла за предишния. Знам, че и тази 
година очаквахте „лунните“ ми съвети с нетърпение. Затова се постарах ка-

лендарът да бъде още по-изчерпателен и полезен. Този път има приятна изненада – 
ВКЛЮЧИЛА СЪМ И ЗДРАВНИ СЪВЕТИ 

Горещо ви препоръчвам да отделите малко време и да прочетете обяснителните 
текстове в легендата както и алгоритъма за използване на календара. Отнема 5 ми-
нути, а ползата за вас ще е огромна. 

Ако редовно правите справки с КАЛЕНДАР НА УСПЕХА 2013, винаги ще знаете 
кога е подходящият момент за определен вид активност и няма да си губите време-
то и енергията за неправилни житейски ходове. 

Ако обаче ви предстои много важно събитие или сериозно начинание, е добре ос-
вен с календара да се консултирате с астролог, за да анализира той личната ви рож-
дена астрокарта (рождения ви хороскоп). Защото все пак напътствията в този ка-
лендар са общи, предвидени са за по-голяма група от хора. 

В КАЛЕНДАР НА УСПЕХА 2013 ще намерите надеждна и важна информация за 
всеки месец: 

5
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Лунният цикъл е 29–30 лунни дни, които почти се припокриват по брой с ка-
лендарните. Всеки нов цикъл започва от новолуние, минава през пълнолу-
ние и приключва на следващото новолуние. Луната се движи, описвайки ги-

гантска дъга. 

В този календар са обозначени на кои дати през съответния месец настъпват 
новолунието , първата четвърт , пълнолунието  и последната чет-

върт  на Луната. Цикълът на смяна на фазите е слънчево-лунен, защото в него 
освен Луната участват Земята и Слънцето. 

От биоенергетична гледна точка слънчево-лунният цикъл се разделя на две по-
ловини от по около 14 дни: период на нарастваща Луна  (от новолуние до 

пълнолуние) и период на намаляваща Луна  (от пълнолуние до новолуние). 

При нарастваща Луна  лунният сърп започва да се запълва от 
дясно наляво само няколко часа след настъпването на новолунието. При нама-

ляваща Луна  лунният сърп започва да намалява от дясно наляво след 
настъпване на пълнолуние.

Периодът на нарастваща Луна  Е ИДЕАЛЕН ЗА: започване на 
нова работа; събиране на информация, ресурси и сили; усвояване на нови зна-

ния и умения; установяване на контакти. Всичко, планирано и започнато сега, ще се 
развива добре и бързо ще води до добри резултати. 
Внимание! Има опасност от бързо и неусетно напълняване! Диетите не са ефек-
тивни. Сега всичко, което изгражда и укрепва тялото, се усвоява и натрупва пълно-
ценно. Включително натрупваме и енергия. Тази лунна фаза ни подтиква към почивка.

Значение на основните Значение на основните 

лунни фазилунни фази

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013
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Периодът на намаляваща Луна  Е ИДЕАЛЕН ЗА: очистване на 
организма; активни и решителни действия, за които е нужна повече енергия; 

довършване на вече започната работа. С лекота можете да се отървете от проблем-
ни ангажименти и неприятни за общуване хора. Сложете край на всичко, което ви 
тежи! Финализирайте проектите си. Освободете се от всичко старо и ненужно. Ако 
имате заеми, опитайте се да ги върнете. 
Внимание! Отслабва се бързо и трайно! Диетите дават добър резултат.
Дори и да си хапвате повечко, сега няма да пълнеете толкова лесно. Тази лунна фаза 
ни подтиква към активност.

Новолунието  Е ИДЕАЛНО ЗА: започване на нов житейски цикъл (но все 
още нямате достатъчно енергия и е добре да изчакате с действията) и за отказ-

ване от вредни навици. Добре е да сложите начало на нещо ново, което държите да 
се развие благоприятно в бъдеще.
Обърнете внимание на всяко предложение, което получавате. Ако днес получите 
пари отнякъде, през следващия месец ще ви върви само на пари. 
Внимание! Не са желателни никакви хирургични намеси! Има опасност от греш-
ки при поставяне на диагноза. 

Пълнолунието  Е ИДЕАЛНО ЗА: активни действия, публични изяви и са-
мореклама, но само ако и останалите астрологични фактори, посочени в ка-

лендара, са добри. За какви точно действия е подходящо пълнолунието, зависи от 
това в кой зодиакален знак се намира Луната (вж. повече информация на стр. 18 – 
23). Днес виждаме максимално ясно постиженията си, както и проблемите си. 
Внимание! По пълнолуние хората са възбудени, разсеяни и тревожни без конкре-
тен повод. Допускат се грешки от невнимание. Не взимайте спонтанни и прибър-
зани решения. 

© IGOR KORIONOV / WWW.123RF.COM

7

О
С
Н
О
В
Н
А

И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
Я

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013



Този термин означава момента, 
когато Луната няма активно вза-
имодействие с останалите плане-

ти. Тогава влиянието ù е твърде слабо 
и неефективно, макар че понякога точ-
но Луната без курс води до парадокси и 
аномалии в живота ни, провокира нео-
чаквани и непредвидими събития. Ня-
кои наричат Луната без курс лунна па-
уза, Луна без ход или Луна на свободен/
празен ход.

Как ще ни повлияе Луната без курс за-
виси от рождената ни карта, от специ-
фиката на характера ни, а също и от мо-
ментното ни настроение и психо-физи-
ческо състояние. 

Добре е да се наблюдавате по-внима-
телно, когато в лунния календар забеле-
жите знака на Луна без курс –  . Това 
ще ви помогне да се възползвате макси-
мално ефективно от периодите на неак-
тивна Луна. 

ЛУНАТА Е БЕЗ КУРС, КОГАТО…
…стои на прага – т.е. намира се в по-
следните градуси на определен зодиака-
лен знак, но още не е навлязла в първите 
градуси на следващия. 

Явлението може да трае от няколко 
секунди или минути до няколко часа и 
дори до 2 дни! 

Всичко, свързано с материалната сфе-
ра, се развива трудно и бавно по време 
на лунна пауза. Добре да се освободите 
поне за малко от угнетяващото и огра-
ничаващо влияние на материята и да 
усетите полета на мислите и на духа си, 
защото през останалото време (когато 
няма Луна без курс) той е блокиран. 

КАКВО Е ДОБРЕ ДА ПРАВИТЕ
ПРИ ЛУНА БЕЗ КУРС

На първо място, да помислим за ду-
шевния си комфорт и да релаксираме. 
Посветете това време на себе си. Отдай-
те се на молитви и духовни практики, 
като йога. Моментът е подходящ за пси-
хоанализа, медитация или просто за по-
чивка (ако това е възможно, разбира се). 

ЕТО КАКВО ОЩЕ 
МОЖЕТЕ ДА ПРАВИТЕ:

 Да довършвате вече започната рабо-
та, която не изисква особено внимание.

 Да подавате „неутрални“ докумен-
ти (като данъчни декларации напри-
мер). Такива, които не биха промени-
ли нищо съществено в живота ви, след 
като ги подадете. За подаване на по-ва-
жни документи и за делова работа този 
период НЕ Е подходящ.

 Да четете (особено литература за 
духовно самоусъвършенстване), да се 

Луна 
без курс

W
W

W
.1

23
RF

.C
OM

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

8

О
С
Н
О
В
Н
А

И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
Я



разхождате и да размишлявате, но 
без да вземате нови решения дори наум. 
Ако това се случи спонтанно, непремен-
но отново обмислете решението си, след 
като Луната излезе от лунна пауза.

 Да почивате активно, разхождайки 
се сред природата. В тези блажени мо-
менти на нищонеправене, по-интуитив-
ните хора получават духовни прозре-
ния, ако успеят наистина да се отпуснат. 

 Да разговаряте с приятели на различ-
ни теми. 

 Да анализирате чувствата си. Сега раз-
умът е разсеян и „приспан“, мислите са 
се поуспокоили и у вас е настъпила све-
щена тишина. Затова гласът на интуи-
цията е най-силен. Възможно е да полу-
чите прозрения! 

КАКВО НЕ БИВА ДА ПРАВИТЕ 
ПРИ ЛУНА БЕЗ КУРС

Ако лунната пауза ви свари в момент, 
когато не можете да си позволите почив-
ка, тогава вършете всичко с особено вни-
мание, защото през този период човек е 
много разсеян, склонен е да допуска голе-
ми грешки от невнимание. Има опасност 
от аварии и дори наранявания. Бъде-
те нащрек най-вече при шофиране и ра-
бота с машини. В транспорта стават 
най-големите затруднения – объркване 
на разписания и дори катастрофи. Бъ-
дете бдителни и при работа с пари. Хо-
рата проявяват склонност да не довърш-
ват работата си сега. Мнозина се чувст-
ват напрегнати, нервни и тревожни. При 
лунна пауза диагностицирането е неточ-
но, а лечението – неефективно. 

ЕТО КАКВО ОЩЕ 
НЕ БИВА ДА ПРАВИТЕ:

 Да не вземате крайни решения и да 
не правите планове. Сега решенията са 
„нелегитимни“ – водят до непредвидени 
трудности и до пропускане на възмож-
ности за печалба. Не е изключено непла-
нирани събития да ги осуетят – да дове-
дат до забавяне на срокове например и 
до други усложнения. 

За да се „застраховате“ от особено-
то влияние на лунната пауза, час и 
половина или дори два часа преди 
да настъпи Луна без курс е препо-
ръчително да не започвате нищо ва-
жно – особено такова, което държи-
те да се развива идеално в бъдеще. 

 Да не оповестявате публично своите 
идеи и намерения, защото няма да може-
те да ги развиете ефективно. И въобще 
не е добре да поставяте начало на нещо, 
което искате да се развива успешно в бъ-
деще, защото няма да се случи така. 

 Да не тръгвате на път, особено зад 
граница (като за тръгване се смята мо-
ментът, когато излезете от дома си).

 Да не давате никакви вещи за по-
правка. 

 Да не сключвате брак, както и да не 
подписвате никакви други договори и 
важни документи. 

 Да не купувате вещи, особено скъпи, 
защото след това ще се окаже, че изобщо 
не са ви трябвали. Дори и храна не е до-
бре да купувате в периода на лунна пау-
за, защото тя се намира под въздействи-
ето на Луната и ако я купите в този мо-
мент може да се окаже, че не е достатъч-
но прясна или даже развалена. 

Наблюдавайте 

В КОЙ ЗОДИАКАЛЕН ЗНАК СЕ 

НАМИРА ЛУНАТА БЕЗ КУРС
 Ако е в Овен, Скорпион, Козирог 

или Близнаци, действието ù е още по-
неблагоприятно. 

 Ако е в Телец, Рак, Везни, Стрелец 
или Риби, последиците от негативно-
то ù влияние не се чак толкова страшни. 

Най-важно е да не се чувствате жерт-
ва на Луната в пауза, а просто да използ-
вате това време за самонаблюдение. Бъ-
дете по-предпазливи, а не изплашени. 
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В астрологията Меркурий управля-
ва процесите на протичане на ин-
формация, а също и човешките 

мисли и говорната активност. Меркурий 
се смята за проводник на идеи между 
съзнанието и подсъзнанието. В митоло-
гията Меркурий е известен като посред-
ник между света на боговете и света на 
хората, тъй като неговата орбита ми-
нава между Слънцето и Земята. 

Казано по-кратко, Мерку-
рий е планетата, която 
отговаря за интелекта, 
мисленето, обмяната на 
информация, общуване-
то, пътуванията, търго-
вията, сделките, писането 
и комуникацията. 

КОГАТО Е РЕТРОГРАДЕН
ни се струва, че той се движи назад (т.е. 
в ретроградна посока). Това обаче е оп-
тическа измама и се дължи на факта, че 
Меркурий и Земята се движат с различ-
ни скорости и техните орбити са раз-
лични по форма. Реално на небето по-
добно ретроградно движение (не само 
на Меркурий, но и на всички други пла-
нети) не се случва. Но за астрологията 
то има важно символично значение и 
оказва влияние дори и на хората, които 
въобще не вярват на астролози. 

МОМЕНТЪТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ
за нови начинания, преговори, сключ-
ване на договори, служебни и лични пъ-
тувания. 

 Ако все пак ви се налага да пътувате, 
когато Меркурий е ретрограден, бъде-
те нащрек – проверявайте пари, биле-
ти, резервации, както и багажа си. Сега 
сте разсеяни и лесно можете да станете 

жертва на кражби и измами. 
 Проверявайте за грешки и всичко, 

което пишете и изпращате (писма, есе-
меси и имейли), и искайте потвържде-
ние, че е получено. Много е възможно 
да объркате дори името на получателя! 

 Сложете си цедка на устата и говорете 
премислено. Има риск да се дискреди-

тирате с думи и с незначителни греш-
ки от недоглеждане! 

 Започвайте нови проекти 
само в краен случай! След 
като ретроградната фаза на 
Меркурий отмине, резулта-
тите няма да са такива, ка-
квито сте ги предвиждали. 
 Въздържайте се от покупка-

та на едри и скъпи вещи (особе-
но на техника), защото после може 

да се окаже, че имат скрит дефект. 
 Не взимайте и не давайте пари назаем. 

Опитайте се да върнете дълговете си. 
 Не давайте нищо на ремонт, защото 

няма да сте доволни от резултата. 
 Ако искате да приключите лични или 

делови отношения, това е най-неподхо-
дящият момент. Изчакайте Меркурий 
да тръгне в директна посока (а за по-си-
гурно изчакайте и Луната да стане нама-
ляваща). 

ПОЛЗИТЕ ОТ ТАЗИ ФАЗА 
НА МЕРКУРИЙ 

 Ретроградният Меркурий ви дава 
шанс да поправите свои стари грешки, 
да свършите залежала работа. 

 Обикновено през този период в жи-
вота ви се появяват хора и изплуват си-
туации от близкото минало. Обърнете 
им внимание. Те ви подсещат, че тряб-
ва нещо да довършите или донаучите. 

Ретрограден 
меркурий
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Лунните дни
С КАКВИ СИМВОЛИ И ЕНЕРГИЯ СА НАТОВАРЕНИ 
ЛУННИТЕ ДНИ И КАК НИ ВЛИЯЯТ?

 Първи  лунен ден Символи: светилник, кандило, лампа
 Чист и светъл ден. Посветете го на възвисяващи духа дейности.  Простете на 

хора, които са ви обидили.  Внимавайте какво си мислите! Мислите се матери-
ализират.  Не започвайте нови начинания, а само ги планирайте. Планираното 
днес, ще се реализира.  Работата в екип няма да ви спори.  Не се преуморявай-
те, не яжте люто и горещо и не пийте алкохол, а ко искате да сте енергични. 

 Втори лунен ден Символи: паст на звяр, захапваща уста, рог на изобилието
 Възможно е да проявите скъперничество. Добре е съзнателно да развивате ще-

дростта си.  Не се гневете. Сдържайте емоциите си.  Денят е идеален за гладу-
ване и диети.  Днес можете да определите коя храна е полезна и коя – вредна. 
Ако се отвратите от някоя, значи тя не е полезна за вас. Полезни са само храните, 
към които ви тегли. Същото се отнася и за хората – може изведнъж да усетите с 
кого не бива да общувате. 

 Трети лунен ден Символ: снежен леопард, готвещ се за скок
  Енергията на този ден изисква активност. Пасивността е опасна. Пасивните 

хора могат да станат прекалено подозрителни и коварни.  Желателно е интен-
зивно физическо натоварване!  Освободете се от негативните емоции. Отрица-
телните мисли и действия могат да прераснат в агресия.  Анализирайте реакци-
ите си при контактите си с хората.  Ако случайно разлеете олио, значи сте се от-
клонили от вашия верен път. 

 Четвърти лунен ден Символи: дърво, Дървото на познанието
 Добре е да засадите дърво. Не режете дърва, не късайте цветя и други растения. 
 Поинтересувайте се от корена си, проучете рода си и си спомнете за миналото. 
 Желателно е да си останете вкъщи.  Уединете се, ако е възможно. Не взимай-

те прибързани решения. Обмислете всичко добре.  Следете за знаци от съдбата, 
които ще ви покажат дали сте взели правилните решения през първия лунен ден. 

 Пети лунен ден Символи: еднорог, риещ земята  глиган 
 Еднорогът изпълнява желания на човека. Денят е отреден за определяне на це-

лите и за планиране на големи житейски промени.  Отстоявайте принципите 
и идеалите си. Проявете открито чувствата си.  Яжте само онова, към което ви 
тегли. Но не преяждайте. На този ден се раждат хора, които трансформират хра-
ната във физическа и астрална енергия. Могат да се родят също герои и светци. 

 Шести лунен ден Символи: облак, жерав, свещената птица ибис
 На този ден в древността са гадаели по облаците.  Денят е добър за научни из-
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следвания, работа със словото, духовни търсения.  Днес е възможно да намери-
те изгубени вещи и животни. Интуицията ви е силна.  Ден за любов, смирение 
и прошка. Не изразявайте никакво недоволство. Приемете живота такъв, какъв-
то е.  Препоръчително е да излезете сред природата и да правите дихателни уп-
ражнения. 

 Седми лунен ден Символи: петел, магически жезъл, ветропоказател
 Ден за молитви и работа с думите. Ако не умеете да говорите, по-добре мълчете. 

Вселената откликва на всяка дори случайно произнесена на глас дума.  Бъдете 
искрени и внимателни. Всичко, казано на глас, може да се претвори в живота. За-
това не бърборете излишно.  Тонусът ви е завиден. Расте и увереността ви.  Не 
яжте птиче месо и яйца, не чупете съдове, не късайте хартия.

 Осми лунен ден Символи: птицата Феникс, пеперуда
 Днес е добре да се покаете за собствените си грехове и да простите греховете на 

другите.  Ден за пречистване с огън (свещ).  Успешен ще е за хората, склонни 
към авантюри и за тези, които могат да жертват себе си.  Благоприятен е за пъ-
тувания и промени.  Ако днес посадите дърво, то ще даде своите плодове. Съ-
щото се отнася и за добрите мисли и действия.  Гладувайте, прочистете стома-
ха и червата. 

  Девети лунен ден Символ: прилеп
 Опасен е, защото е първият след квадратурата между Луната и Слънцето. Ден 

на прелъстяване, илюзии, измами и заблуди. Хората се изправят пред страхове-
те, тревогите и мрачните си мисли.  Необходимо е съзнателно пречистване на 
помислите  и регулиране на желанията. Добре е да простите на човек, който ви е 
обидил.  Давещото чувство в гърдите днес е признак, че правите нещо нередно. 

 Има опасност от хранителни отравяния.

 Десети лунен ден Символи: фонтан, други източници на вода
  Благоприятен е за всякакви начинания. Създавайте! Всичко, започнато сега, 

ще се развива надеждно.  Денят е добър за полагане основите на строеж на нов 
дом.  Не бъдете користни и повърхностни.  Вглъбете се в себе си, за да разбе-
рете кой е вашият път.  Препоръчва се медитация над собствената карма и ка-
рмата на рода. Денят е благоприятен за помирение и срещи с роднини.  Пийте 
повече течности. 

 Единадесети лунен ден Символи: огнен меч, огнедишащ змей или дракон
 Мощен ден. У хората се пробужда огромна сила, която трябва да се насочи към 

съзидание.  Имайте доверие в своите сили и възможности и ще се справите с 
всичко!  Денят е д обър за молитви.  Не използвайте остри и режещи инстру-
менти. Дори хляба чупете с ръце.  Убиването на всякакви живи същества е про-
тивопоказано.  Не бъдете пасивни! Действайте!  Започнатото сега задължител-
но доведете докрай. 

 Дванадесети лунен ден Символи: чаша (има се предвид Граалът), сърце
 Ден на милосърдие, състрадание и любов. Направете добро.  Добър ден за 

сключване на брак.  Не се карайте и не се сърдете на никого, защото помирение-
то после ще  е трудно.  Не се самосъжалявайте, не се оплаквайте и не плачете, за 
да не останете за дълго в това състояние. 
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 Отидете до извор, изкъпете се по възможност в река. Днес водата има силни 
пречистващи свойства.  Яжте храна с фибри и пийте много вода.

 Тринадесети лунен ден Символ: колело
 Възможно е днес да се повторят ситуации от миналото и стари проблеми. Ако 

това се случи, значи нещо не сте приключили.  Пост арайте се да се освободите 
от товара на миналото и ще получите нови сили за бъдещи дела.  Анализирай-
те грешките си, вземете си поука.  Денят е благоприятен за учене и обработва-
не на информация.  Не се доверявайте.  Не критикувайте.  Яжте храни, пре-
чистващи кръвта. 

 Четиринадесети лунен ден Символ: тръба
 Един от най-мощните дни. Действайте смело и решително. Не си пилейте енер-

гията. Започнете нови дела – успешното им развитие е гарантирано!  Следете за 
знаци, които съдбата ви дава. Вслушвайте се и в съветите на околните. Дори съ-
вет на непознат може да ви е от голяма полза.  Денят е успешен за пътувания, 
смяна на работата и други промени.  Полезна е всяка физическа работа.  Пре-
поръчва се очистване на червата.

 Петнадесети лунен ден Символи: змей, чакал
 Активизират се тъмните сили и сме особено уязвими психически. Критичен 

ден преди пълнолунието.   Не е хубаво да се поддавате на съблазни. Отложе-
те любовните си срещи. Проявете аскетизъм. Опитайте се да победите плътта. 

 Посветете се на семейни дела.  Лош знак на този ден е кавгата.  Не се препо-
ръчва да започвате важни дела.  Възможни са тежки сънища с кошмари. 

 Шестнадесети лунен ден Символи: пеперуда, гълъб, стълба 
 Много чист ден – на справедливостта, духовното пречистване и хармонията 

между духа и тялото.  Не викайте, не се дръжте нагло, не се гневете. Мотото на 
този ден е „Умереност!“ .  Подходящ е за вземане на важни решения (и за брак). 

 Хрумват ви творчески идеи.  Възможно е да намерите обяснение на това, кое-
то по-рано не сте разбирали.  Лесно се помирявате с враговете си.  Почистете 
дома си.  Не яжте месо и гъби.

Важно!
Проверете на кой лунен ден настъпва пълнолунието – на 15-ия, или на 16-ия. 
Ако е на 15-ия, следващите две седмици ще са много напрегнати, а ако настъп-
ва на 16-ия, обратно – ще има мир, спокойствие и равновесие.

 Седемнадесети лунен ден Символи: чепка грозде, камбана, камбанен звън
 Най-ярката характеристика на този ден е любовта. Един от най-добрите дни 

за сключване на брак по любов.  Празнувайте и се веселете! Хубав ден за общу-
ване, за срещи с приятели. Но внимавайте веселието да не прерасне в буйство. 

 Пазете се от преразход на сили и енергия.  Моментът е подходящ за започване 
на нови важни дела.  Денят няма да донесе успех на  самотните, егоистите, скуч-
ните и затворени хора. 

 Осемнадесети лунен ден Символи: маймуна, огледало, лед
 Не е изключено да станете пасивни и податливи на чуждо влияние. Внимавай-

те да не бъдете въвлечени в интриги.  Постарайте се да се видите отстрани и да 
се оцените обективно.  Проявете благоразумие и бъдете сдържани.  Днес вър-
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ви на хората, които са приспособими и жизнени.  Не е препоръчително да спите 
продължително.  Водните процедури ще имат положителен ефект. 

 Деветнадесети лунен ден Символи: па як, мрежа
 Благоприятен е за умствена работа в уединение.  Управлявайте внимателно 

енергията си, защото тя може да се насочи както към съзидание, така и към раз-
рушение. Има опасност да изпаднете в депресия. Страховете се усилват.  Ще се 
защитите от вредни влияния, ако си останете вкъщи.  Запознанствата днес са с 
лош о продължение.  Днес не сключвайте брак, нито пък договори.  Пазете се 
от пияни хора. 

 Двадесети лунен ден Символ: орел
 Ден на освобождаване от тегоби, преодоляване на съмнения и духовен растеж. 
  Всичко, започнато днес, ще има успех, особено ако е свързано с творчество. 
 Възможни са духовни прозрения.  Не проявявайте гордост, бъдете гъвкави в 

общуването.  Отделете време за дома и за общуване със семейството.  Избяг-
вайте дейности, които пилеят енергията ви.  Не яжте месо, не напрягайте зре-
нието си.  Най-добър ден за лечебно гладуване.

 Двадесет и първи лунен ден Символи: кон, табун (стадо), колесница
 Енергетиката на този ден пробужда у човека активното начало, прави го смел, 

уверен и решителен.  Стремете се да сте честни.  Благоприятен е за пътувания, 
търговия, предприемачество, сключване на сделки и екипна работа.  С успех се 
провеждат митинги, събрания и спортни състезания.  Моментът е подходящ за 
смяна на работата.  Ден за оздравяване и лечителство.

 Двадесет и втори лунен ден Символи: слонът Ганеша (синът на Шива, по-
кровител на знанието и мъдростта), свитък (книга) и златно ключе

  Ден на мъдростта. Умът е бистър и остър. Добре се усвояват нови знания. 
 Препоръчително е да предадете опита и знанията си на друг.  Днес много ус-

пешно се гадае за бъдещето.  Хрумват ви оригинални идеи и решения.  Не „за-
цикляйте“ върху проблемите си.   Проявете щедрост.   За предпочитане е да 
ядете растителна храна. 

 Двадесет и трети лунен ден Символи: крокодил Макара (кръвожаден звяр, 
хибрид от крокодил, риба, птица и змей), Цербер, Химера и Ехидна

 Денят се свързва с разрушаването на старото. Предстои ви радикална рефор-
ма, но е добре да сте пасивни.  Лесно можете да бъдете изкушени.  Проявява се 
склонност към кавги, авантюри и глупави постъпки.  Поръсете дома със свете-
на вода.  Не се поддавайте на гнева и лакомията.  Яжте млечни храни и пийте 
много вода.  Препоръчва се полово въздържание. 

 Двадесет и четвърти лунен ден Символи: мечка, канара, планина
 Денят е с огромна преобразуваща и съзидателна сила. Подходящ е за разруша-

ване на старото и започване на нови големи дела. В древен Египет именно на този 
ден са полагали основите на пирамидите.  Чудесен е за активна творческа рабо-
та и за лечение.  Противопоказно е да страдате и да безделничите.  Спортувай-
те по-активно.  Можете да ядете до насита. 

 Двадесет и пети лунен ден Символи: костенурка, раковина, урна, два съда с 
жива и мъртва вода

 Ден на пасивност, усамотение и покой. Не бъдете активни, прибързани и сует-
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ни. Вглъбете се в себе си, чуйте вътрешния си глас, обмислете живота си.  Сле-
дете какви знаци ви дава съдбата. Избягвайте случайните контакти и изненади. 

 Не започвайте нищо ново, но довършете започнатото.  Лекарствата, цигарите 
и грубата храна са противопоказни. 

 Двадесет и шести лунен ден Символи: жаба, блато
 Един от критичните дни. Хората са нервни, суетят се, бърборят глупости, сплет-

ничат. Има опасност да изхабите енергията си, ако правите същото. Въздържайте 
се от активни действия. Почивайте си. Не общувайте много.  Не прекалявайте 
с храната и секса. Препоръчително е да постите.  Не се хвалете и не прахосвай-
те пари. Има риск от кражби и загуби.  Не се препоръчва физическо натоварва-
не, особено бягане. 

 Двадесет и седми лунен ден Символи: тризъбец, жезъл, кораб, котва
 Мислете за нещо възвишено. Потопете се във вътрешния си свят, забравете за 

материалното.  Добре е да слушате музика и да се разхождате сред природата. 
 Отличен ден за медитации и релаксация, ще имате прозрения.  Въ зможно е да 

откриете неочаквано решение на стар проблем.  Не обръщайте внимание на би-
товите неуредици.  Денят е успешен за общуване с родителите и с по-възрастни 
роднини.  Алкохолът е противопоказан. 

 Двадесет и осми лунен ден Символ: лотос
  Един от най-хармоничните дни през лунния месец. Не нарушавайте хармо-

нията с груби действия: рязане на дърва, късане на цветя, убиване на насекоми. 
 Контролирайте емоциите си. Бъдете добронамерени. Ако сте недружелюбни, 

ви грози опасност от разболяване.  Подходящ е за покупка на ново жилище, ре-
монти, засаждане на полезни растения.  Отдайте се на съзерцание и медитация. 
Подходящ ден за балансиране на чакрите. 

 Двадесет и девети лунен ден Символи: октопод, хидра 
 Най-опасният ден през лунния месец. Хората остават без енергия.  Не общу-

вайте с досадници.  Изгонете мрачните мисли и тъгата от себе си. Днес не бива 
да правите планове и да започвате нови неща. По-добре се занимавайте само с до-
макинска работа.  Не вярвайте на обещания и предсказания.  Не пийте ника-
къв алкохол! Спазвайте пост и въздържание.  Пригответе си сами хляба (днес се 
ядат тестени изделия). 

Важно!
Ако това е последният ден на лунния месец (т.е. след него не следва 30 ЛД), е 
препоръчително да си направите сериозна равносметка. Забранено е обаче да 
се занимавате с гадаене. Сънищата са много верни.

 Тридесети лунен ден Символ: златен лебед
 Не през всеки месец има 30-и ЛД. Това е ден на хармония и любов, на покаяние 

и прошка.  Желателно е да завършите започнатото през месеца и да си направи-
те равносметка. Не се препоръчва да започвате нови дела. Почакайте до 1-ия ЛД. 
Това е най-добрият ден за почивка и за съзерцаване на красотата.  Препоръч-
ва се да почистите дома си.  Опасно е да напрягате мозъка си.   Храната тряб-
ва да е лека.   
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Лесно приемате нови идеи. Шанс за реали-
зация. Инициативни и напористи сте, но и 

доста своенравни, сприхави и избухливи (осо-
бено ако зодията ви е Овен). Изразявате емоци-
ите си спонтанно и дори демонстративно. Ста-
вате по-активни, но и по-агресивни. Има риск 
да влизате в конфликти по-често от обикновено. 
За какво е подходящ моментът   Започване 
на нови дейности и на работа, която трябва да 
бъде свършена бързо (свързана с техника, огън, 
желязо и химикали).  Разговори с шефовете, 
планиране на пътувания, покупки на текстил-
ни изделия и на предмети за бита. 
За какво НЕ е подходящ моментът  Не споре-
те.  Старайте се да не избухвате.  Контроли-
райте егоизма си.  Не сключвайте брак (рис-
кувате конфликти в бъдеще).  Не подписвайте 
договори и не инвестирайте дългосрочно.

Ставате по-земни и материални. Изпитвате 
нужда от сигурност и защита. Проявява-

те чувство за собственост към вещи, партньо-
ри и пари. Не са изключени сцени на ревност. 
Упорството доминира в общуването. Отваря-
те се за любовта (не е изключено да се зародят 
трайни чувства). Възприемчиви сте към красо-
тата. Склонни сте към преяждане и прекалява-
не със секс. 
За какво е подходящ моментът  Сключване 
на брак, партньорства и съдружия.  Зачева-
не на дете.  Започване на работа, свързана с 
мода, дизайн, изящни изкуства, музика.  По-
купки на луксозни стоки.  За сделки с недви-
жими имоти.  За лечение и профилактика на 
половите органи. 
За какво НЕ е подходящ моментът  За поема-
не на рискове и за дейности, изискващи бързо вземане на решения.  Има опасност 
от хранителни отравяния. 

ЗДРАВЕ 
Не натоварвайте: гърлото, ши-
ята, тила, ендокринната сис-
тема и най-вече щитовидна-
та жлеза.
Лекувайте и укрепвайте: по-
ловите органи и ануса.
Избягвайте операции на ши-
ята, сливиците и щитовидна-
та жлеза. Не премахвайте бен-
ки и брадавици. Не пийте сту-
дени напитки и не яжте студе-
ни храни. Гладуването ще ви се 
удава трудно.
Полезни храни: морска риба, 
водорасли, разнообразни све-
жи зеленчуци. 
Профилактика Пийте чай от 
лайка. Той ще ви балансира от-
лично.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: ушите, очи-
те, носа, мозъка, кръвоносната 
система, зъбите.
Лекувайте и укрепвайте: бъ-
бреците и пикочния мехур.
Избягвайте умственото и 
нервно напрежение, работата 
под стрес и многолюдните ком-
пании. Не преяждайте. Опе-
рациите на главата и на очите 
са противопоказни. Не вадете 
зъби (може само ако случаят е 
спешен).
Полезни храни: магданоз, ко-
пър, целина, краставици и тик-
ва. Не бива да ядете мазно и 
люто. 
Профилактика Лечебните и 
успокояващи вани с лайка и 
невен. Използвайте пикочогон-
ни средства – чайове от черве-
ни боровинки или касис.

…ОВЕН

…ТЕЛЕЦ

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

18

О
С
Н
О
В
Н
А

И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
Я

КО И  П Р И Н Ц И П И  С Е  А КТ И В И РАТ,  КО ГАТ О  Л У Н АТА  Е  В …



…БЛИЗНАЦИ

…РАК

На интелектуална честота сте. Лесно се 
адаптирате и попивате информация. 

Логиката и емоциите се преплитат. Казано-
то от вас е много въздействащо, но има опас-
ност да станете бъбриви. 
За какво е подходящ моментът   За ре-
кламна дейност, интервюта, търговски сдел-
ки, банкови операции, писмена работа, уче-
не, научна работа, усвояване на нови профе-
сии и за изнасяне на доклади.  Срещи, кон-
такти, запознанства.  Търговията върви с 
лекота.  Краткотрайни пътувания. 
За какво НЕ е подходящ моментът   За 
всичко, свързано с любовта, брака и парт-
ньорствата.  За покупко-продажба на имо-
ти. Човек е склонен към лекомислени и по-
върхностни постъпки, взема необмислени 
решения и прави прибързани изказвания.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: дихателните 
органи, ръцете и раменния пояс. 
Лекувайте и укрепвайте: черния 
дроб, жлъчката и кожата.
Избягвайте операции на белите 
дробове, както и на ръцете, пле-
щите, ключиците, дланите и пръ-
стите. Не дразнете бронхите с 
пушене и стоене в задимени по-
мещения. Не яжте месо, риба и 
гъби.
Полезни храни: плодове (особено 
ягоди, малини и боровинки), мед 
и орехи. Пийте плодови сокове. 
Профилактика Ако пушите, на-
малете цигарите. Не стойте в за-
димени и непроветрени помеще-
ния. Правете дихателни упраж-
нения. Благоприятно се отразя-
ва ароматерапията. Прочистете 
кръвта с билки.

Интуицията ви е силна. Ставате със-
традателни, но и много обидчиви и 

мнителни. Тегли ви да се затворите в себе 

си. Отделяте повече време на дома и се-

мейството. Жените изпитват желание да 

изглеждат привлекателни и загадъчни. 

Силно се изявява майчиният им инстинкт. 

Сънищата са пророчески. 

За какво е подходящ моментът   За се-

мейни дейности.  Речни и морски пъте-

шествия.  Търговията със занаятчийски 

изделия.  Зачеване на дете. 

За какво НЕ е подходящ моментът   За 

начало на строителство на нов дом и пре-

селване.  Вземане на пари назаем.  Вни-

мавайте при работа с остри предмети, 

огън и желязо.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: стомаха и целия 
храносмилателен тракт, задстомаш-
на жлеза, млечните жлези, гръдния 
кош, ребрата и лимфната система. 
Лекувайте и укрепвайте: опорно-
двигателния апарат. Забързайте об-
мяната на веществата с подходящи 
храни. 
Избягвайте операции на стомаха и 
млечните жлези. Не дразнете стома-
ха с груба храна или гладуване. Не 
яжте тестени, солени и пушени про-
дукти, както и лук, чесън и люти 
чушки.
Полезни храни: всички млечни 
продукти, всички видове каши, пю-
рета и плодове (избягвайте само 
цитрусовите!). 
Профилактика Благоприятни са 
водните процедури – минерални 
бани, сауна, водни тангентори.
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Пълни сте с енергия и желание за любов. 
Щедри, великодушни и авторитетни сте. 

Но и доста честолюбиви. Удоволствията и раз-
кошът ви привличат. Имате нужда от обожа-
ние и признание. Това са дни на творчество и 
повишено либидо. Проявявате стремеж към 
лидерство. Децата често въстават срещу роди-
телите си. 
За какво е подходящ моментът  За изяви и за 
разговори с влиятелни личности и началници. 

 Правене на подаръци и купуване на луксоз-
ни дрехи и бижута.  Спортуване, развлечения 
и отдих.  Начало на строителство.  Посеще-
ние на театър, кино, изложби. 
За какво НЕ е подходящ моментът   За фи-
нансови сделки, сключване на договори, пре-
возване и търговия.  Бракосъчетания и колек-
тивна работа.  Не критикувайте никого, осо-
бено шефа.

Умът ви е по-отзивчив и остър. Ставате 
дисциплинирани, практични, аналитич-

ни, критични и прецизни в работата си. Спаз-
вате реда и поддържате чистота. С удоволст-
вие помагате на другите. Появява се желание 
за самоусъвършенстване. Замисляте се сери-
озно за промяна на режима си на хранене. 
За какво е подходящ моментът  За започ-
ване на образование. За търговия, банкови 
операции и боравене с документи.  За за-
нимания, изискващи точност, акуратност и 
концентрация. 
За какво НЕ е подходящ моментът  За явя-
ване на изпити (подходящ е само за подго-
товка за тях), защото ще бъдете много нерв-
ни.   За сключване на брак. Ще затънете в 
дребнавости с партньора си после.  Пъту-
ванията ще са припрени и изнервящи.  По-
купко-продажби на недвижими имоти.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: стомаха и ор-
ганите на храносмилането (два-
надесетопръстник, черва, жлъч-
ка, далак). 
Лекувайте и укрепвайте: кожа-
та, кръвоносната система и чер-
ния дроб.
Избягвайте операции в областта 
на слънчевия сплит, на стомаш-
но-чревния тракт, както и на ор-
ганите, свързани с обмяната на 
веществата. Алкохолът е проти-
вопоказан.
Полезни храни: зърнени храни, 
плодове и особено банани, фур-
ми, стафиди и сини сливи (прес-
ни или сушени). Храната е добре 
да е приготвена на пара. 
Профилактика Отлично време за 
провеждане на диети и очиства-
щи процедури.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: сърцето, 
кръвоносната система, гръбна-
ка и мозъка. 
Лекувайте и укрепвайте: очите, 
нервната система, пищялите и 
глезените. Гимнастиката за очи, 
масажът на скалпа, пластичните 
операции и лифтинг процеду-
рите са много ефективни. 
Избягвайте операции на сър-
цето, гръбначния стълб и мо-
зъка. Не се претоварвайте нито 
физически, нито психически. 
Полезни храни: мед и всич-
ко, приготвено с него, картофи, 
зеле, леща, грах, стафиди, царе-
вица и чушки. Лесно се усвоя-
ват млечните храни и месата. 
Профилактика Полезен е ле-
кият масаж на гърба и на цяло-
то тяло.

…ЛЪВ

…ДЕВА
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…ВЕЗНИ

…СКОРПИОН

Ставате миролюбиви. Но и много чувствителни 
към думите и реакциите на хората от близкото 

ви обкръжение. Самочувствието ви ще зависи от 
признанието на околните. Лесно забелязвате кра-
сивото в изкуството, музиката и природата. Стре-
мите се да изглеждате добре. Постигането на хар-
мония ви става необходимост. Общувате по-лесно. 
За какво е подходящ моментът   За бракосъ-
четания, разговори с приятели и културни ме-
роприятия.   Семейните недоразумения се из-
глаждат бързо.  Покупко-продажба на предме-
ти на изкуството, музикална апаратура, мебели. 

 Добро начало за членство в клуб или общест-
вена организация. 
За какво НЕ е подходящ моментът  За работа 
с огън и желязо, остри инструменти, киселини, 
перилни препарати, бои и лакове.  Търговия с 
движимо имущество.  Шофирайте с повишено 
внимание.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: бъбреците, 
пикочните пътища и пикоч-
ния мехур, ендокринната сис-
тема и задстомашната жлеза. 
Диабетиците да спазват стро-
га диета! Панкреасът е мно-
го уязвим.
Лекувайте и укрепвайте: ли-
цето и главата (по-специално 
мозъка, очите, зъбите).
Избягвайте мануална тера-
пия на гръбнака, особено в 
областта на кръста, и опера-
ции на бъбреците. 
Полезни храни: пълнозър-
нест хляб, ориз, варени и су-
рови зеленчуци, растителни 
масла (ленено например), мед. 
Профилактика Стартирайте 
и диети за отслабване, особе-
но ако Луната е намаляваща.

Страстите и желанията стават крайни. Бъде-
те сдържани във всичко, което вършите и 

казвате. Ще изпитвате силна потребност от лю-
бов и ласки. Това може да ви подтикне към на-
силие и арогантност. Възможно е да станете от-
мъстителни, но и много съобразителни. 
За какво е подходящ моментът  За задълбо-
чени анализи, научна работа и дейности, изис-
кващи концентрация.  Помислете от кой вре-
ден навик искате да се освободите – сега с леко-
та можете да го направите.  За правене на пла-
нове, изнасяне на лекции и доклади. 
За какво НЕ е подходящ моментът  Не изясня-
вайте отношенията си сега.  Старайте се да не 
проявявате ревност.  Не бива да четете потиска-
щи книги и да гледате филми с насилие.  Не е же-
лателно да пътувате, да давате заеми и да правите 
секс.  Избягвайте да купувате каквото и да било.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: половите 
органи, правото черво, пикоч-
ния мехур. 
Лекувайте и укрепвайте: щи-
товидната жлеза, гърлото, вра-
та, долната челюст и зъбите.
Избягвайте операции на по-
ловите органи и на правото 
черво (може само при остри 
кризи!). Не правете аборти! 
Има риск от усложнения. Вни-
мателно приемайте хормонал-
ни препарати. 
Полезни храни: житни расте-
ния, бобови култури, мляко, 
черен дроб, яйца и месо (най-
вече пилешко, говеждо и овче). 
Профилактика Компреси на 
гърлото, масаж на шията. До-
бре е да пеете или да повтаряте 
лечебни мантри.
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Луната ни „поставя“ високи цели. Възможно 
е да проявите интерес към далечни земи, 

религии и култури. Идеалистичните нагласи 
вземат надмощие. Ентусиазмът лесно се „раз-
палва“. Приключенията и авантюрите ви влекат 
силно. Трудно приемате ограниченията. Децата 
стават непокорни. Ставате спонтанни и до бол-
ка искрени. 
За какво е подходящ моментът  За духовна 
и интелектуална дейност.   Водене на съдеб-
ни процеси, решаване на юридически и прав-
ни въпроси.   Дълги пътувания, контакти с 
чужденци, задгранични инвестиции и покуп-
ко-продажба на спортни стоки. 
За какво НЕ е подходящ моментът  За дей-
ности, свързани със строителство и обработ-
ване на земя.  Необходимо е повишено вни-
мание при излети в планините.

Сега ще сте сдържани, внимателни, хлад-
ни и непристъпни. Подхождате сериоз-

но към всичко. Интересувате се повече от 
материалното. Ще проявявате честолюбие, 
ще се стремите към по-добро положение в 
обществото и към финансова обезпеченост. 
Направо ще „тичате“ към парите и властта. 
Склонни сте към егоистични постъпки.
За какво е подходящ моментът  За всичко, 
свързано със земеделие.  За покупко-про-
дажби на недвижими имоти.  Ако се зани-
мавате с наука, започнете сега научна дей-
ност.  За сериозни и добре обмислени дей-
ности и за общуване със специалисти.  За 
излети в планината.  Добър момент за за-
каляващи процедури. 
За какво НЕ е подходящ моментът  За бра-
косъчетания, начало на нови интимни връз-
ки и за искане на повишение в службата.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: коленните ста-
ви, сухожилията, цялата костна 
система, гръбнака и зъбите. 
Лекувайте и укрепвайте: стомаха 
(при наличие на язва и гастрит) и 
млечните жлези. Направете про-
чистване на стомаха. 
Избягвайте инжекции в колен-
ните стави. Не се преохлаждай-
те. Пестете си силите, умората на-
стъпва по-бързо. Костите стават 
по-чупливи, а гръбнакът – по-
уязвим. Не яжте пушени меса и 
колбаси. Ограничете кафето.
Полезни храни: рибни, месни и 
млечни продукти, целина, чере-
ши, вишни, сливи и магданоз. 
Профилактика Благоприятни са 
всички водни процедури, арома-
терапията и калолечението. 

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: тазобедрени-
те стави и гръбнака. 
Лекувайте и укрепвайте: ръ-
цете, китките и плещите – с ма-
саж или упражнения. Прочис-
тете белите дробове с дихател-
ни упражнения. 
Избягвайте операции на дис-
копатии, дискови хернии и бе-
дра. Не лекувайте с агресивни 
методи черния дроб и жлъчка. 
Денят е неподходящ за кръво-
преливане. Обуздавайте апети-
та си и не яжте мазно и солено.
Полезни храни: сирене, извара, 
мед, моркови, цвекло, домати, 
краставици, тиквички, тиква.
Профилактика Днес изяжте 
поне 2 ч. л. мед, разтворени в 
малко натурален лимонов сок, 
за прочистване на черния дроб.

…СТРЕЛЕЦ

….КОЗИРОГ
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…ВОДОЛЕЙ

…РИБИ

Прозорливи сте, долавяте чувствата и же-
ланията на околните. Не пренебрегвайте 

интуицията си! Хрумват ви интересни идеи. 
Ставате много крайни (или оптимисти, или 
песимисти). Липсва ви реална преценка. Об-
зема ви желание за работа в екип. Склонни 
сте към самозаблуди. 
За какво е подходящ моментът   За нова-
торски, духовни и интелектуални занима-
ния.  За работа в екип и в група по интере-
си.  За дейности, свързани с техниката и на-
учно-техническия прогрес.  За купуване на 
електронна техника.  Рекламирайте се сега. 
Рекламите са много ефективни.  Смяна на 
жилището.  Развлечения. 
За какво НЕ е подходящ моментът  За ко-
респонденция с началници.   Изисква се 
предпазливост при работа с електрически 
уреди и инсталации, газови бутилки и хими-
кали.  Вероятни са малки разочарования.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: нервната сис-
тема, глезените, коленете и очите. 
Лекувайте и укрепвайте: сърце-
то и цялата сърдечносъдова сис-
тема с билкови продукти и умере-
но движение. 
Избягвайте не само операции-
те на глезените, коленете и очите, 
но и отложете и прегледа на тези 
органи, особено ако е със сложна 
апаратура. 
Без алкохол, кафе, цигари и тесте-
ните изделия днес!
Полезни храни: яйца, риба, ма-
риновани зеленчуци.
Профилактика Масажите на гър-
ба ще имат добър ефект. Прило-
жете нетрадиционно лечение с 
рейки или хомеопатия. Пийте чай 
от валериана и дилянка за нервна-
та система. 

Ставате свръхсетивни, улавяте фините все-
ленски вибрации. Съобразявате се с окол-

ните. Получавате ясни прозрения, но през ця-
лото време изпитвате силно безпокойство и 
нужда от защита. Чувствата и емоциите взе-
мат превес над логиката и разума. Настроени-
ята ви бързо се променят. 
За какво е подходящ моментът  За обмисля-
не на идеи и за предварителна подготовка на 
предстояща дейност.  За сключване на брак. 

 За търсене на спонсори и сключване на до-
говори.  Чудесен период за творческа рабо-
та и духовни занимания.   Проявете мило-
сърдие.  Отдайте се на медитация и молитви.
За какво НЕ е подходящ моментът  За пре-
каляване с плътските наслади и за тайни лю-
бовни връзки.  Има опасност от измами и за-
блуди. Илюзиите се смятат за реалност. 

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: краката и 
конкретно стъпалата – много са 
уязвими. 
Лекувайте и укрепвайте: цялата 
храносмилателна система и най-
вече червата. Еднодневното гла-
дуване ще ви се отрази отлично. 
Избягвайте депресивните на-
строения и тревожните мисли. 
Не правете много дълги разход-
ки, за да не пострадат стъпалата 
ви. Кожата е предразположена 
към алергии. Не взимайте пси-
хотропни вещества.
Полезни храни: риба (най-ве-
че сьомга, скумрия и сельодка), 
всички млечни продукти и яй-
чен белтък. 
Профилактика Енергичен ма-
саж на стъпалата, акупунктура 
на стъпалата и водни процедури.
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Слънчевото затъмнение Е ПОДХО-
ДЯЩ МОМЕНТ за поставяне на ново 
начало – стартиране на нов проект, съз-
даване на нов навик, реализиране на 
нова идея. Но трябва силно да искате 
промяната! 

Лунното затъмнение Е ПОДХОДЯЩ 
МОМЕНТ за окончателно приключва-
не на неща, включително и на връзки с 
хора. Лесно ще се простите с лошите на-
вици, като тютюнопушенето например.

Астролозите не са единодушни дали 
по време на слънчевите и лунните за-
тъмнения е добре, или не да се предпри-
емат решителни действия. Можете да го 
сторите само 

АКО СТЕ ТВЪРДО УВЕРЕНИ
че искате силно промяната. Ако все още 
се колебаете дали подобни действия ще 
са полезни за вас, по-добре изчакайте. 
Защото е възможно да сте „заслепени“ 
от затъмнението и да не можете да  пре-
цените обективно ситуацията. Тогава се 
пазете от импулсивни действия. 

Запомнете, че периодите на слънчево и 
лунно затъмнение са 

МНОГО МОЩНИ МОМЕНТИ 
Тогава вие наистина може да промени-
те живота си към по-добро, независимо 
дали ще действате веднага, или малко 
ще изчакате. 

Не се плашете от тях! Те не предвеща-
ват лош късмет, както са смятали пред-
ците ни. Дори напротив – помагат ни да 
приключим определен етап от живота 

си и да продължим развитието си. 
В МОМЕНТА НА ЗАТЪМНЕНИЕТО

е добре да определите какво конкретно 
искате да промените в себе си и какво 
ново искате да ви се случи. Ритуалност-
та тук е излишна – просто използвайте 
силата на мисълта си и изпратете ново-
то си послание към звездите. Ще остане-
те удивени от резултата! 

Хората с по-чувствителна психика е 
добре поне 1 седмица (а някои дори 2) 
преди и след затъмнението да не пред-
приемат нови начинания и да не взи-
мат спонтанни решения.

Нужно е да свикнете с енергетиката и 
вибрацията, както и с „информацията“, 
която носи затъмнението. 

По време на затъмнение някои хора се 
държат неадекватно и са психически за-
тормозени. Ако и вие сте от тях, ви съ-
ветвам да не се товарите с нищо излиш-
но. Правете само най-необходимото, до-
като напрежението отслабне. 

Смята се, че по време на затъмнения се 
случват 

КАРМИЧНИ СЪБИТИЯ
които са неизбежни. Това зависи от лич-
ния хороскоп на всеки човек, както и от 
неговото ниво на духовно развитие. Исти-
ната е, че преди и по време на затъмнение 
се получава едно „сгъстяване“ на енергия-
та и на събитията. Принудени сме да взе-
маме решения и да се променяме и в това 
се крие цялото вълшебство на затъмнени-
ята, защото ни карат да се развиваме.  

Слънчеви  и лунни 
затъмнения И тяхното влияние

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
25 април, в 22. 58 ч. – лунно затъмнение в 5° 46' в Скорпион
10 май, в 3.30 ч. – слънчево затъмнение в 19° 31' в Телец
25 май, в 7. 25 ч. – лунно затъмнение в 4° 08'  в Стрелец
19 октомври, в 2. 39 ч. – лунно затъмнение в 25° 45' в Овен
3 ноември, в 14. 51 ч. – слънчево затъмнение в 11° 16' в Скорпион
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1Установете дали срещу съответната дата е отбелязан знакът за Луна без курс 
 (вж. повече информация на стр. 8–9). Тези интервали имат пряко влияние 

върху ежедневието ни! 

2 След това погледнете дали Меркурий не е ретрограден  (вж. повече инфор-
мация на стр. 10). Ако е такъв, отложете всички нови начинания до започване 

на директната му фаза. 
Забележка През периодите на 
ретрограден Меркурий е не-
мислимо да видите символа за 
започване на нови начинания 

. Но може да видите симво-
лите за подписване на догово-
ри , за провеждане на пре-
говори  и дори за покупки 

, макар че едрите покупки 
са противопоказни при ретро-
градност на Меркурий. Това не 
са противоречия! Просто мо-
жете да вършите всичко това 
ако то не търпи отлагане! Все 
пак животът не може да спре по 
време на ретрограден Мерку-
рий. Но ако не искате неприят-
ности и усложнения в бъдеще и 
можете да отложите въпросни-
те дейности до фазата на дирек-
тен Меркурий, по-добре го на-
правете.

3Обърнете внимание на 
символите и часовите ин-

тервали срещу съответната 
дата. За да ги посоча, аз предва-
рително съм анализирала меж-
дупланетните влияния в съот-
ветния момент. Точно това пра-

Алгоритъм за използване 
на календара
След като установите в коя фаза се намира Луната и дали за 
съответния ден има слънчево или лунно затъмнение (затъмненията 
се случват 4–5 пъти годишно!), проверете следните други фактори 
на влияние, подредени по важност.

©
 K

ON
RA

D 
BA

K 
/ W

W
W

.1
23

RF
.C

OM

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

26

О
С
Н
О
В
Н
А

И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
Я



ви този календар по-професионален от астрологична гледна точка, тъй като той не 
изследва единствено и само влиянието на Луната, а и влиянието на взаимодействи-
ето на Луната с другите планети. 

ОСНОВНО СИМВОЛИТЕ ЩЕ ВИ НАСОЧВАТ 
КАК ДА ДЕЙСТВАТЕ ПРЕЗ СЪОТВЕТНИЯ ДЕН! 
Например срещу датата 22 януари ще видите следните символи: 11/12 
от 13.35 ч.;  
Това означава, че на съответната дата до 13.35 ч. властва 11-ят ЛД, след което на-
стъпва 12-ят ЛД. Въпреки че тези лунни дни не са „класически“ за започване на 
нови дейности и активности, какъвто е 14-и ЛД например, символът  ви дава 
картбланш да започнете нещо ново днес. Защото Луната прави хубави аспекти с 
Уран (планетата на прозрението, новите идеи и новото развитие) и с планетата бла-
годетел Юпитер. Затова всяко ново начинание е с потенциал за успешно развитие 
в бъдеще. 
На 24 (от 15.14 ч.) и на 25 януари (до 16.11 ч.), когато властва класическият за стар-
тиране на нови начинания 14-и ЛД, символът  липсва заради напрегнати аспекти 
между планетите. Аз винаги давам предимство на междупланетните аспекти – те са 
водещите и по-силните по значение. Влиянието на лунните дни се явява по-слабо 
като фактор. Отличен е вариантът, когато имаме благоприятно съвпадение и на ху-
бави междупланетни аспекти, и на хармоничен лунен ден. 

4 На четвърто място, обърнете внимание кой лунен ден (ЛД) е в момента (вж. по-
вече информация за лунните дни на стр. 12–16). 

Ще забележите например, че срещу благоприятния за нови начинания 14-и ЛД, кой-
то започва на 24 януари от 15.14 ч. и свършва на 25 януари в 16.11 ч., не съм доба-
вила окуражаващи символи за стартиране на нещо ново и за активни действия, за-
щото тогава аспектите между планетите не са благоприятни. И  ако започнете нещо 
тогава, само благоприятната енергия на 14-ия лунен ден няма да е достатъчна, за да 
компенсира трудностите, които ще последват. 

5 И най-накрая погледнете в кой зодиакален знак се намира Луната, за да ана-
лизирате още по-правилно енергетиката на лунния момент (вж повече инфор-

мация на стр. 18–23).
Когато Луната преминава през даден зодиакален знак, тя допълнително се „оцветя-
ва“ и придобива част от характеристиките на знака. Това е също важен фактор, но е 
на едно от последните места по сила и значение. 
ДЕНЯТ Е ОТЛИЧЕН, когато всички гореизброени фактори не си противоречат. 
Ако си противоречат, тогава ги анализирайте по важност според този алгоритъм, 
за да определите как да действате.  

Когато видите подобна конфигурация – 12 януари 2013 г.; 
0.00–11.02 ч.  – моля да съобразите, че трябва 

да започнете всички изброени чрез знаците дейности извън периода 
на Луна без курс (в случая – след 11.02 ч.).

ВАЖНО!
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Новолуние

Пълнолуние

Първа четвърт

Последна четвърт

Фази на нарастваща Луна 

Фази на намаляваща Луна 

Слънчево затъмнение

Лунно затъмнение

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

МОМЕНТЪТ Е ПОДХОДЯЩ/НЕПОДХОДЯЩ ЗА: 

Диетите дават добър резултат. Отслабва се лесно и трайно.

Моментът не е подходящ за диети. Отслабва се трудно и нетрайно. 

Планиране на бъдещето, активни действия за реализиране на нови иници-
ативи. Перспективи за самостоятелен бизнес, победи, нови пробиви. 

Преговори, анализи, съвещания, оформяне на договори, сериозни разго-
вори на различни теми.

Интернет проекти, събиране на информация, виртуални връзки, компю-
търни преинсталации.

Срещи и нови контакти. Общуването на работното или учебното място е 
хармонично.

Допълнителни символи

Водолей

Риби

Слънце

Слънцето се намира в Овен 
(на мястото на Овена може 
да е символът на всеки друг 
зодиакален знак).

Хармоничен и успешен ден, 
подходящ за всякакви дей-
ности. Възползвайте се мак-
симално!

Въздържайте се от активни 
действия и нови начинания, 
пътувания, подписване на 
документи, както и от голе-
ми покупки.

Внимание! Ретрограден 
Меркурий! 

Внимание! Луна без курс! 
След знака се посочва време-
траенето на периода. 

Например 0.00–0.13 ч.

Основни символи

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013
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Публични изяви, самореклама. Радвате се на популярност и обществена 
подкрепа.

Довършване на започнатото, отхвърляне на наложителна и рутинна рабо-
та. Не предприемайте нови и важни начинания! Бъдете мобилизирани 
и концентрирани! 

Подписване на договори и споразумения, оформяне и подписване на дру-
ги важни  документи, промяна на статуса (семеен, обществен).

Вземане на изпити, обучение, научна работа.

Писане на важни писма, подреждане на кореспонденцията.

Провеждане на важни телефонни разговори.

Инвестиции. Финансовите операции ще са успешни. Сега е моментът за 
плащания. Възможно е да получите пари.

Пътувания всякакви (частни и служебни, на близки и на далечни разстоя-
ния с всякакъв вид транспорт) и премествания (на офиса или на жилището). 

Постигане на хармония в семейния и емоционален живот. Любовни сре-
щи. Шанс за създаване на нови любовни връзки. 

Спортуване и физическо натоварване.

Покупки, подаръци.

Медитативни практики, йога, източни бойни изкуства и езотерични за-
нимания.

Силна интуиция. Вдъхновение. Творчество. Днес Луната е в хармоничен 
аспект с планетата Нептун. Слушайте музика и медитирайте. Проявете съ-
чувствие. Помогнете на някого безкористно. Но се пазете от самозаблуди 
и самосъжаление! Има риск да паднете в плен на красиви илюзии. 

Благоприятен момент за отстраняване на абсцес, изваждане на болен зъб 
и премахване на зъбна плака. 

Благоприятно за поставяне на коронки, импланти, мостове, протези, как-
то и за поставяне на лекарство във вече отворен зъб, което трябва да се аб-
сорбира от организма.

Не бива да посещавате зъболекар днес. Препоръката важи обаче само за 
случаи, които не са спешни!

(до 10.00 ч.)  Изброените ПРЕДИ скобите дейности, изобразени със съответните 
символи, да се практикуват до посочения час.
(след 14.00 ч.) Изброените ПРЕДИ скобите дейности, изобразени със съответни-
те символи, да се практикуват след посочения час.
(10.55–14.30 ч.) Изброените ПРЕДИ скобите дейности да се практикуват само 
през посочения часови интервал.
Например   (до 10.00 ч.)      (след 14.00 ч.)      (15.00–18.00 ч.)
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я н у а р и
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
вт от 19.36 ч.

19/20 
от 21.22 ч.

0.00–19.35 ч. 

 (след 19.35 ч.)

2
ср

20/21 
от 22.25 ч.  (след 11.00 ч.)

3
чт

21/22 
от 23.30 ч.

14.15–23.58 ч.      

4
пт от 3.12 ч.

22
0.00–3.12 ч. 

 (15.00–19.00 ч.)

5
сб последна 

четвърт

22/23 
от 0.37 ч.

6
нд от 8.09 ч.

23/24 
от 1.45 ч. 1.14–8.10 ч.     

7
пн

24/25 
от 2.56 ч.

13.32–23.58 ч.     

8
вт от 10.28 ч.

25/26 
от 4.07 ч.

0.00–0.29 ч.     (10.29–12.35 ч.) 

 (12.35–19.30 ч.)

9
ср

26/27 
от 5.15 ч.

4.29–23.58 ч.     

10
чт от 10.54 ч.

27/28 
от 6.17 ч.

0.00–10.55 ч.

 (10.55–14.30 ч.)
    

след 
10.54 ч.

11
пт

новолуние в 
Козирог 

от 21.45 ч.

28/29 
от 7.12 ч.

29/1 
от 21.45 ч.

21.45–23.28 ч.     

12
сб от 11.01 ч.

1/2 
от 7.59 ч.

0.00–11.02 ч. 
      

до 11.01 ч.

13
нд

2/3 
от 8.38 ч.

10.38–23.58 ч.     

14
пн 12.49 ч.

3/4 
от 9.13 ч.

0.00–12.50 ч.     

15
вт

4/5 
от 9.44 ч.
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
ср от 18.07 ч.

5/6 
от 10.13 ч.

11.33–18.08 ч. 

(до 11.33 ч.)    (след 18.08 ч.) след 18.07 ч.

17
чт

6/7 
от 10.41 ч.

 (до 15.00 ч.)

 (след 15.00 ч.)

18
пт

7/8 
от 11.10 ч.

19
сб първа 

четвърт
от 3.36 ч.

8/9 
от 11.41 ч.

    

 1.46–3.37 ч.     

20
нд

9/10
от 12.15 ч.

20.17–23.58 ч.      

21
пн от 16.04 ч.

10/11 
от 12.53 ч.

0.00–16.05 ч. 

22
вт

11/12 
от 13.35 ч.

23
ср

12/13 
от 14.22 ч.

13.43–23.58 ч.      

24
чт от 5.01 ч.

13/14 
от 15.14 ч.

0.00–5.01 ч.      (до 10.00 ч.) 

(след 14.00 ч.)

25
пт

14/15 
от 16.11 ч.

22.36–23.58 ч.     

26
сб от 16.20 ч.

15/16 
от 17.10 ч.

0.00–16.21 ч. 

27
нд

пълнолуние 
в Лъв от 

6.39 ч.

16/17 
от 18.11 ч.

28
пн

17/18 
от 19.14 ч.

19.00–23.58 ч.     

29
вт от 1.27 ч.

18/19 
от 20.18 ч.

0.00–19.35 ч.     

30
ср

19/20 
от 21.23 ч. (след 11.00 ч.)

31
чт от 8.36 ч.

20/21 от 
22.29 ч.

14.15–23.58 ч.     
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ф е в р у а р и
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
пт

21/22  
от 23.36 ч.

2
сб от 14.03 ч.

22
3.04–14.03 ч. 

 (след 16.00 ч.)      

3
нд последна 

четвърт

22/23 
от 0.44 ч.

4
пн от 17.46 ч.

23/24 
от 1.53 ч.

14.32–17.46 ч.     

5
вт

24/25 
от 3.00 ч.

22.43–23.59 ч.     

6
ср от 19.56 ч.

25/26 
от 4.03 ч.

0.00–19.56 ч.      
след 19.56 ч.

7
чт

26/27 
от 4.59 ч. 14.15–23.59 ч.     

8
пт от 21.18 ч.

27/28 
от 5.48 ч.

0.00–21.18 ч.     

9
сб

28/29 
от 6.31 ч.

(до 13.30 ч.)

10
нд

новолуние във 
Водолей 

от 9.21 ч.
от 23.21 ч.

29/30 от 
7.08 ч. и 30/1 

от 9.21 ч.
9.21–23.21 ч.     

11
пн

1/2 
от 7.41 ч. 19.03–23.59 ч.     

12
вт

2/3 
от 8.11 ч.

0.00–23.59 ч.     

13
ср от 3.52 ч.

3/4 
от 8.41 ч. 0.00–3.52 ч.     

14
чт

4/5 
от 9.10 ч.

15
пт от 12.09 ч.

5/6 
от 9.41 ч. 5.36–12.09 ч.     

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

Л
У
Н
Е
Н

К
А
Л
Е
Н
Д
А
Р

32



Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
сб

6/7 
от 10.14 ч.

17
нд първа 

четвърт
от 23.51 ч.

7/8 
от 10.51 ч. 22.32–23.51 ч.     

18
пн

8/9 
от 11.31 ч.

 

19
вт

9/10 
от 12.16 ч.

20.49–23.59 ч.      (до 14.30 ч.)    

20
ср от 12.46 ч.

10/11 
от 13.06 ч.

0.00–12.46 ч.     

21
чт

11/12 
от 14.01 ч.

 (до 13.00 ч.)     

22
пт

12/13 
от 14.58 ч.

4.09–23.59 ч.     

23
сб от 0.13 ч.

13/14 
от 15.59 ч.

     0.00–0.13 ч. 

(до 16.00 ч.)

24
нд

14/15 
от 17.02 ч.      

25
пн

пълнолуние 
в Дева 

от 22.27 ч.
от 8.54 ч.

15/16 
от 18.06 ч.

     6.51–8.54 ч.     

26
вт

16/17 
от 19.11 ч.

     20.14–23.59 ч.     

27
ср от 15.03 ч.

17/18 
от 20.18 ч.

     0.00–15.03 ч.     

28
чт

18/19 
от 21.27 ч.

     10.38–23.59 ч.     
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м а р т
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
пт от 19.35 ч.

19/20 от 
22.36 ч.

     0.00–19.53 ч.  

2
сб

20/21 
от 23.45 ч.      

3
нд от 17.46 ч.

21      11.20–23.12 ч.     

4
пн последна 

четвърт

21/22  
от 0.52 ч.

      (до 11.30 ч.) 

5
вт

22/23 
от 1.55 ч.

     17.29–23.59 ч.     

6
ср от 2.15 ч.

23/24 
от 2.52 ч.

     0.00–2.15 ч.     (до 15.30 ч.)  
след 19.56 ч.

7
чт

24/25 
от 3.43 ч.

     23.15–23.59 ч. 

8
пт от 5.03 ч.

25/26 от 
4.26 ч.

     0.00–5.03 ч.  

9
сб

26/27 
от 5.04 ч.

     0.09–23.59 ч.     

10
нд от 8.20 ч.

27/28 
от 5.38 ч.

     0.00–8.20 ч.     

11
пн

новолуние 
в Риби 

от 21.52 ч.

28/29 от 
6.09 ч. и 29/1 

от 21.52 ч.
     21.52–23.59 ч.     

12
вт от 13.18 ч.

1/2 
от 6.39 ч.

     0.00–13.18 ч. 

13
ср

2/3 
от 7.09 ч.

     10.02–23.59 ч.     

14
чт от 21.09 ч.

3/4 
от 7.40 ч.

     0.00–21.09 ч.     

15
пт

4/5 
от 8.12 ч.      (до 19.30 ч.)     
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
сб

5/6 
от 8.48 ч.      

17
нд от 8.10 ч.

6/7 
от 9.27 ч.

     1.12–8.10 ч.           
до 8.10 ч.

18
пн

7/8 
от 10.11 ч.

19
вт първа 

четвърт
от 20.56 ч.

8/9 
от 10.59 ч.

19.28–20.56 ч.     (до 14.30 ч.) 

20
ср

9/10
от 11.51 ч.

     20.03–23.59 ч. 

(до 14.30 ч.)      

21
чт

10/11 
от 12.46 ч.

0.00–23.59 ч.     

22
пт от 8.51 ч.

11/12 
от 13.45 ч.

0.00–8.51 ч.  

 (до 15.00 ч.)     

23
сб

12/13 
от 14.46 ч.

5.29–23.59 ч.     

24
нд от 17.50 ч.

13/14 
от 15.49 ч.

0.00–17.50 ч.     

25
пн

14/15 
от 16.54 ч.

14.47–23.59 ч.     

26
вт от 23.33 ч.

15/16 
от 18.01 ч.

0.00–23.33 ч.     

27
ср

пълнолуние 
във Везни 

от 11.28 ч.

16/17 
от 19.10 ч.

20.16–23.59 ч.     

28
чт

17/18 
от 20.21 ч.

0.00–23.59 ч.     

29
пт от 2.55 ч.

18/19 
от 21.32 ч.

0.00–2.55 ч.     

22.26–23.59 ч.

30
сб

19/20 
от 22.42 ч.

0.00–23.59 ч.     

31
нд от 6.14 ч.

20
0.00–6.14 ч. 

(след 14.30 ч.)
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а п р и л
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
пн

20/21 
от 0.48 ч.

8.01–23.59 ч.     

2
вт от 8.36 ч.

21/22  
от 1.48 ч. 0.00–8.36 ч.     

след 8.36 ч.

3
ср последна 

четвърт

22/23 
от 2.40 ч.

13.36–23.59 ч.     

4
чт от 11.43 ч.

23/24 
от 3.25 ч. 0.00–11.43 ч.     

до 11.43 ч.

5
пт

24/25 
от 4.04 ч.

20.23–23.59 ч. 

6
сб от 16.01 ч.

25/26 
от 4.39 ч.

0.00–16.01 ч.     

7
нд

26/27 
от 5.10 ч.

8
пн от 22.03 ч.

27/28 
от 5.40 ч.

7.11–22.03 ч.     

9
вт

28/29 
от 6.09 ч.

10
ср

новолуние 
в Овен 

от 12.36 ч.

29/30 от 
6.39 ч. и 30/1 

от 12.36 ч.
19.26–23.59 ч.     

11
чт от 6.23 ч.

1/2 
от 7.11 ч. 0.00–6.23 ч.     

12
пт

2/3 
от 7.45 ч.

13
сб от 17.14 ч.

3/4 
от 8.23 ч.

15.31–17.14 ч.                
до 17.14 ч.

14
нд

4/5 
от 9.05 ч.  

15
пн

5/6 
от 9.52 ч.

22.42–23.59 ч.  
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
вт от 5.50 ч.

6/7 
от 10.42 ч.

0.00–5.50 ч.  

 (след 14.00 ч.)

17
ср

7/8 
от 11.36 ч.

18
чт първа 

четвърт
от 18.15 ч.

8/9 
от 12.33 ч.

15.32–18.15 ч.     

19
пт

9/10
от 13.32 ч.

20
сб

10/11 
от 14.33 ч.

  
15.32–18.15 ч.     

21
нд от 4.10 ч.

11/12 
от 15.36 ч.

0.00–4.10 ч.  

(след 15.45 ч.)

22
пн

12/13 
от 16.41 ч.

9.04–23.59 ч.     

23
вт от 10.26 ч.

13/14 
от 17.49 ч.

0.00–10.26 ч.     

24
ср

14/15 
от 18.59 ч.

15.13–23.59 ч.     (до 13.30 ч.)

25
чт

пълнолуние 
в Скорпион 
от 22.58 ч.

от 13.26 ч.
15/16 

от 20.11 ч.
   

0.00–13.26 ч.     

26
пт

16/17 
от 21.23 ч.

11.57–23.59 ч.     

27
сб от 14.33 ч.

17/18 
от 22.33 ч.

0.00–14.33 ч.     

28
нд

18/19 
от 23.38 ч.

29
пн от 15.22 ч.

19 7.38–15.22 ч.     
след 15.22 ч.

30
вт

19/20 
от 0.35 ч.

(след 10.00 ч.)
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м а й
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
ср от 17.21 ч.

20/21 
от 1.24 ч.

17.08–17.21 ч.     

2
чт последна 

четвърт

21/22  
от 2.05 ч.

3
пт от 21.26 ч.

22/23 
от 2.41 ч.

7.26–21.26 ч.     

4
сб

23/24 
от 3.13 ч.

5
нд

24/25 
от 3.43 ч.

19.01–23.59 ч.     

6
пн от 4.04 ч.

25/26 
от 4.12 ч. 0.00–4.04 ч.     

7
вт

26/27 
от 4.41 ч.

15.42–23.59 ч.     

8
ср от 13.10 ч.

27/28 
от 5.12 ч. 0.00–13.10 ч.     

9
чт

28/29 
от 5.45 ч.

10
пт

новолуние 
в Телец  

от 3.30 ч. 

29/1 
от 3.30 ч.

1/2 от 6.21 ч.

    
3.30–23.59 ч.     

11
сб от 0.22 ч.

2/3 
от 7.02 ч.

0.00–0.22 ч.    

 (след 13.00 ч.)

12
нд

3/4 
от 7.46 ч.

16.33–23.59 ч.     

13
пн от 12.58 ч.

4/5 
от 8.35 ч.

0.00–12.58 ч.     

14
вт

5/6 
от 9.28 ч.

15
ср

6/7 
от 10.23 ч.

15.15–23.59 ч.     
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
чт от 1.39 ч.

7/8 
от 11.21 ч.

0.00–1.39 ч.   

 (след 17.00 ч.)

17
пт

8/9 
от 12.20 ч.

(след 19.00 ч.)

18
сб първа 

четвърт
от 12.34 ч.

9/10
от 13.21 ч.

7.36–12.34 ч.     

(след 13.00 ч.)

19
нд

10/11 
от 14.23 ч.

20
пн от 20.08 ч.

11/12 
от 15.28 ч.

19.49–20.08 ч.     

21
вт

12/13 
от 16.35 ч.

 
(до 18.00 ч.)     

22
ср от 23.56 ч.

13/14 
от 17.46 ч.

10.36–23.59 ч.     

23
чт

14/15 
от 18.58 ч.

24
пт

15/16 
от 20.10 ч.

16.57–23.59 ч.     

25
сб

пълнолуние 
в Стрелец 
от 7.26 ч.

от 0.50 ч.
16/17 

от 21.19 ч. 0.00–0.50 ч.     

26
нд

17/18 
от 22.22 ч.

13.23–23.59 ч.     

27
пн от 0.30 ч.

18/19 
от 23.16 ч.

0.00–0.30 ч.   

(до 17.00 ч.)

28
вт

19 21.42–23.58 ч.     

29
ср от 0.49 ч.

19/20 
от 0.02 ч.

0.00–0.49 ч.   

(след 14.00 ч.)

30
чт

20/21 
от 0.42 ч.

31
пт последна 

четвърт
от 3.31 ч.

21/22  
от 1.16 ч.

2.58–3.31 ч.     
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ю н и
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
сб

22/23 
от 1.47 ч.

2
нд от 9.33 ч.

23/24 
от 2.16 ч.

7.31–9.34 ч.     
след 9.33 ч.

3
пн

24/25 
от 2.45 ч.

4
вт от 18.55 ч.

25/26 
от 3.15 ч.

9.10–18.55 ч.     

5
ср

26/27 
от 3.47 ч.

16.26–23.59 ч.   

6
чт

27/28 
от 4.22 ч.

0.00–23.59 ч.     

7
пт от 6.33 ч.

28/29 
от 5.00 ч.

0.00–6.33 ч.    

 (след 19.00 ч.) до 6.33 ч.

8
сб

новолуние в 
Близнаци 

от 18.57 ч.

29/30 от 5.43 
ч. и 30/1 

от 18.57 ч.

9
нд от 19.17 ч.

1/2 
от 6.31 ч.

11.30–19.17 ч.     

10
пн

2/3 
от 7.22 ч.

(до 14.30 ч.)

11
вт

3/4 
от 8.17 ч.

0.16–23.59 ч.     

12
ср от 7.59 ч.

4/5 
от 9.13 ч.

0.00–7.59 ч.     

13
чт

5/6 
от 10.12 ч.

14
пт от 19.27 ч.

6/7 
от 11.11 ч.

14.15–19.27 ч.     

15
сб

7/8 
от 12.12 ч.

(след 17.00 ч.)
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
нд първа 

четвърт

8/9 
от 13.14 ч.

17
пн от 4.20 ч.

9/10
от 14.18 ч. 0.27–4.20 ч.     

18
вт

10/11 
от 15.25 ч.

19
ср от 9.40 ч.

11/12 
от 16.34 ч.

6.56–9.40 ч.   

20
чт

12/13 
от 17.45 ч.

22.17–23.59 ч.  

21
пт от 11.32 ч.

13/14 
от 18.56 ч. 0.00–11.32 ч. 

22
сб

14/15 
от 20.02 ч.

23
нд

пълнолуние 
в Козирог 

от 14.33 ч.
от 11.09 ч.

15/16 
от 21.02 ч.

10.10–11.09 ч.     

(след 16.00 ч.)

24
пн

16/17 
от 21.53 ч.

25
вт от 10.28 ч.

17/18 
от 22.37 ч.

5.25–10.28 ч.     
до 10.28 ч.

26
ср

18/19 
от 23.15 ч.

     16.09–23.59 ч. 

27
чт от 11.33 ч.

19/20 
от 23.48 ч.

     0.00–11.33 ч. 

28
пт

20      

29
сб от 16.08 ч.

20/21 
от 0.19 ч.

     3.17–16.08 ч.

(след 19.00 ч.) след 16.08 ч.

30
нд последна 

четвърт

21/22  
от 0.49 ч.
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ю л и
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
пн

22/23 
от 1.18 ч.

     9.49–23.59 ч. 

2
вт от 0.44 ч.

23/24 
от 1.50 ч.

     0.00–0.44 ч. 

(след 13.00 ч.)

3
ср

24/25 
от 2.24 ч.

     18.52–23.59 ч. 

4
чт от 12.23 ч.

25/26 
от 3.01 ч.

     0.00–12.23 ч. 

5
пт

26/27 
от 3.42 ч.

     

6
сб

27/28 
от 4.28 ч.

     15.31–23.59 ч.     

7
нд от 1.15 ч.

28/29 
от 5.18 ч.

     0.00–1.15 ч.  

8
пн

новолуние 
в Рак 

от 10.55 ч.

29/30 от 6.11 
ч. и 30/1 

от 10.15 ч.

     14.45–23.59 ч.  

9
вт от 13.49 ч.

1/2 
от 7.07 ч.

     0.00–13.49 ч. 

10
ср

2/3 
от 8.05 ч.

     

11
чт

3/4 
от 9.04 ч.

     22.56–23.59 ч.

12
пт от 1.13 ч.

4/5 
от 11.05 ч.

     0.00–1.13 ч.    

(след 13.00 ч.)

13
сб

5/6 
от 11.06 ч.

     18.27–23.59 ч. 

14
нд от 10.42 ч.

6/7 
от 12.08 ч.

     0.00–10.42 ч. 

15
пн

7/8 
от 13.12 ч.
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
вт първа 

четвърт
от 17.25 ч.

8/9 
от 14.18 ч.

     6.19–17.25 ч.

(след 19.00 ч.)

17
ср

9/10
от 15.26 ч.      

18
чт от 20.55 ч.

10/11 
от 16.35 ч.

     14.14–20.55 ч.     

19
пт

11/12 
от 17.42 ч.      

20
сб от 21.40 ч.

12/13 
от 18.44 ч.

     18.01–21.40 ч.     

21
нд

13/14 
от 19.39 ч.

18.54–23.59 ч.     

22
пн

пълнолуние 
 във Водолей
от 21.17 ч.

от 21.08 ч.
14/15 

от 20.27 ч. 0.00–21.08 ч.     

23
вт

15/16 
от 21.09 ч. 17.02–23.59 ч.     

24
ср от 21.23 ч.

16/17 
от 21.45 ч.

0.00–21.23 ч.     

25
чт

17/18 
от 22.18 ч.

21.44–23.59 ч.

26
пт

18/19 
от 22.49 ч.

0.00–23.59 ч.     

27
сб от 0.30 ч.

19/20 
от 23.20 ч.

0.00–0.30 ч.     

28
нд

20/21 
от 23.52 ч.

5.20–23.59 ч.     

29
пн последна 

четвърт
от 7.44 ч.

21 0.00–7.44 ч.     

30
вт

21/22  
от 0.25 ч.

18.59–23.59 ч.

31
ср от 18.43 ч.

22/23 
от 1.01 ч.

0.00–18.43 ч.     
до 18.43 ч.
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а в г у с т
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
чт

23/24 
от 1.41 ч. 19.50–23.59 ч.     

2
пт

24/25 
от 2.25 ч.

0.00–23.59 ч.     

3
сб от 7.31 ч.

25/26 
от 3.13 ч.

0.00–7.31 ч.     

4
нд

26/27 
от 4.06 ч.

5
пн от 19.59 ч.

27/28 
от 5.01 ч.

9.50–19.59 ч.     

6
вт

28/29 
от 5.59 ч.

7
ср

новолуние 
в Лъв 

от 0.52 ч.

29/1 
от 0.52 ч. и 

1/2 от 6.58 ч.
0.52–23.59 ч.     

8
чт от 6.58 ч.

2/3 
от 7.58 ч.

0.00–6.58 ч.     (след 17.00 ч.)

9
пт

3/4 
от 8.59 ч.

10
сб от 16.09 ч.

4/5 
от 10.01 ч.

1.06–16.09 ч.     (след 16.09 ч.)

11
нд

5/6 
от 11.05 ч.

12
пн от 23.19 ч.

6/7 
от 12.09 ч.

4.30–23.19 ч.     

13
вт

7/8 
от 13.16 ч. (след 16.30 ч.)     

14
ср първа 

четвърт

8/9 
от 14.22 ч.

(до 13.30 ч.)     

15
чт от 4.05 ч.

9/10
от 15.27 ч.

0.31–4.05 ч.   

(до 13.00 ч.)     
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
пт

10/11 
от 16.29 ч.

20.33–23.59 ч.     

17
сб от 6.26 ч.

11/12 
от 17.26 ч.

0.00–6.26 ч.     

18
нд

12/13 
от 18.16 ч.

21.27–23.59 ч.     

19
пн от 7.08 ч.

13/14 
от 19.00 ч.

0.00–7.08 ч.     (до 15.30 ч.)

20
вт

14/15 
от 19.39 ч.

21
ср

пълнолуние 
 във Водолей

от 4.46 ч.
от 7.44 ч.

15/16 
от 20.14 ч.

4.46–7.44 ч.   

(до 13.30 ч.)     

22
чт

16/17 
от 20.47 ч.

23
пт от 10.14 ч.

17/18 
от 21.19 ч.

     4.39–10.14 ч.

след 10.14 ч.

24
сб

18/19 
от 21.51 ч.

25
нд от 16.14 ч.

19/20 
от 22.24 ч.

13.03–16.14 ч.     (след 15.30 ч.) 

26
пн

20/21 
от 23.00 ч.

(до 18.00 ч.)

27
вт

21/22  
от 23.39 ч.

28
ср последна 

четвърт
от 2.09 ч.

22 1.59–2.09 ч.     

29
чт

22/23 
от 0.22 ч.

7.46–23.59 ч.     

30
пт от 14.34 ч.

23/24 
от 1.09 ч.

0.00–14.34 ч.      

31
сб

24/25 
от 1.59 ч. (след 18.00 ч.)     
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с е п т е м в р и
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
нд

25/26 
от 2.53 ч.

3.08–23.59 ч.     

2
пн от 3.02 ч.

26/27 
от 3.50 ч. 0.00–3.02 ч.     (до 15.00 ч.)

3
вт

27/28 
от 4.49 ч.

20.53–23.59 ч.     

4
ср от 13.45 ч.

28/29 
от 5.49 ч.

0.00–13.45 ч.     (до 13.00 ч.)

5
чт

новолуние 
в Дева 

от 14.37 ч.

29/30 от 6.50 
ч. и 30/1 

от 14.37 ч.
(след 15.09 ч.)

6
пт от 22.14 ч.

1/2 
от 7.53 ч.

0.00–13.45 ч.      

7
сб

2/3 
от 8.56 ч.

(до 12.00 ч.)

8
нд

3/4 
от 10.02 ч.

23.47–23.59 ч.

9
пн от 4.45 ч.

4/5 
от 11.08 ч.

0.00–4.45 ч.      

(до 16.00 ч.)

10
вт

5/6 
от 12.14 ч.

12.22–23.59 ч.

11
ср от 9.37 ч.

6/7 
от 13.19 ч.

0.00–9.37 ч.

(след 17.00 ч.)

12
чт първа 

четвърт

7/8 
от 14.21 ч.

20.10–23.59 ч.      

13
пт от 12.57 ч.

8/9 
от 15.19 ч.

0.00–12.57 ч.     
след 12.57 ч.

14
сб

9/10
от 16.10 ч.

15
нд от 15.06 ч.

10/11 
от 16.55 ч. 2.18–15.06 ч.     

до 15.06 ч.

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

Л
У
Н
Е
Н

К
А
Л
Е
Н
Д
А
Р

46



Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
пн

11/12 
от 17.34 ч.

11.20–23.59 ч.     

17
вт от 16.59 ч.

12/13 
от 18.10 ч.

0.00–16.59 ч.     

18
ср

13/14 
от 18.43 ч.

19
чт

пълнолуние 
 в Риби 

от 14.44 ч.
от 19.59 ч.

14/15 
от 19.16 ч. 14.14–19.59 ч.     

20
пт

15/16 
от 19.48 ч.

(до 17.00 ч.)     

21
сб

16/17 
от 20.21 ч.

4.26–23.59 ч.     

22
нд от 1.34 ч.

17/18 
от 20.56 ч.

     0.00–1.34 ч.     

23
пн

18/19 
от 21.35 ч.

10.14–23.59 ч.     (до 10.00 ч.)

24
вт от 10.35 ч.

19/20 
от 22.17 ч.

0.00–10.36 ч.     (до 14.30 ч.)
до 10.35 ч.

25
ср

20/21 
от 23.02 ч.

26
чт от 22.26 ч.

21/22  
от 23.52 ч.

14.22–22.26 ч.     

27
пт последна 

четвърт

22

28
сб

22/23 
от 0.44 ч.

(до 15.00 ч.)

29
нд от 10.58 ч.

23/24 
от 1.40 ч.

10.31–10.58 ч.     

30
пн

24/25 
от 2.37 ч.
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о к т о м в р и
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
вт от 21.53 ч.

25/26 
от 3.36 ч.

7.49–21.53 ч.     

2
ср

26/27 
от 4.37 ч.

3
чт

27/28 
от 5.39 ч.

21.59–23.59 ч.     

(до 14.00 ч.)

4
пт от 6.01 ч.

28/29 
от 6.43 ч.

0.00–6.01 ч.     

5
сб

новолуние 
във Везни 
от 3.36 ч.

29/1 от 3.36 
ч. и 1/2 

от 7.49 ч.

6
нд от 11.34 ч.

2/3 
от 8.56 ч.

1.29–11.34 ч.     

7
пн

3/4 
от 10.04 ч.

8
вт от 15.23 ч.

4/5 
от 11.11 ч.

7.55–15.23 ч.     

9
ср

5/6 
от 12.15 ч.

10
чт от 18.18 ч.

6/7 
от 13.14 ч.

13.12–18.18 ч.     
след 18.18 ч.

11
пт

7/8 
от 14.07 ч.

(след 13.00 ч.)     

12
сб първа 

четвърт
от 21.01 ч.

8/9 
от 14.53 ч.

3.06–21.01 ч.     
до 21.01 ч.

13
нд

9/10
от 15.33 ч. (до 15.00 ч.)

14
пн

10/11 
от 16.09 ч.

23.29–23.59 ч.      

15
вт от 0.07 ч.

11/12 
от 16.43 ч.

0.00–0.07 ч.      

(след 15.00 ч.)     
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
ср

12/13 
от 17.14 ч.

10.16–23.59 ч.     

17
чт от 4.19 ч.

13/14 
от 17.46 ч.

0.00–04.19 ч.      

18
пт

14/15 
от 18.18 ч.

19
сб

пълнолуние 
 в Овен 

от 2.39 ч.
от 10.28 ч.

15/16 
от 18.53 ч.

     
2.39–10.28 ч.     

20
нд

16/17 
от 19.30 ч.

21
пн от 19.15 ч.

17/18 
от 20.10 ч.

     0.03–19.15 ч.     
до 19.15 ч.

22
вт

18/19 
от 20.55 ч.      

23
ср

19/20 
от 21.43 ч.      3.36–23.59 ч.     

24
чт от 6.37 ч.

20/21 
от 22.35 ч.

     0.00–6.37 ч.     

25
пт

21/22  
от 23.29 ч.

     23.32–23.59 ч.      

26
сб от 19.13 ч.

22      0.00–19.13 ч.     

27
нд последна 

четвърт

22/23 
от 0.25 ч.

     (до 15.00 ч.)

28
пн

23/24 
от 0.23 ч.

     14.27–23.59 ч.     

29
вт от 5.46 ч.

24/25 
от 1.22 ч.

     0.00–5.46 ч.      

(след 15.00 ч.)

30
ср

25/26 
от 2.23 ч.

     

31
чт от 14.23 ч.

26/27 
от 3.25 ч.

     4.49–14.23 ч.     
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н о е м в р и
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
пт

27/28 
от 4.30 ч.

    

(след 14.00 ч.)

2
сб от 19.36 ч.

28/29 
от 5.37 ч.

     14.48–19.36 ч.  

(до 14.00 ч.)

3
нд

новолуние 
в Скорпион 
от 14.51 ч.

29/30 от 6.46 
ч. и 30/1 

от 14.51 ч.      

4
пн от 22.15 ч.

1/2 
от 7.55 ч.

     6.24–22.15 ч.     

5
вт

2/3 
от 9.03 ч.

     18.49–23.59 ч.      

(до 16.00 ч.)

6
ср от 23.45 ч.

3/4 
от 10.06 ч.

     0.00–23.45 ч.     

7
чт

4/5 
от 11.03 ч.

      (след 15.00 ч.)

8
пт

5/6 
от 11.52 ч.

     9.40–23.59 ч.     

9
сб от 1.31 ч.

6/7 
от 12.34 ч.

     0.00–1.31 ч.

10
нд първа 

четвърт

7/8 
от 13.11 ч.

     7.58–23.59 ч.     

11
пн от 4.37 ч.

8/9 
от 13.45 ч.

     0.00–4.37 ч.      

12
вт

9/10
от 14.17 ч.

     16.35–23.59 ч.

13
ср от 9.40 ч.

10/11 
от 14.47 ч.

0.00–9.40 ч.     
след 9.40 ч.

14
чт

11/12 
от 15.19 ч.

25.58–23.59 ч.     

15
пт от 16.50 ч.

12/13 
от 15.51 ч.

0.00–16.50 ч.       
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
сб

13/14 
от 16.27 ч. (до 16.00 ч.)

17
нд

пълнолуние 
 в Телец 

от 17.17 ч.

14/15 
от 17.06 ч. 17.17–23.59 ч.     

18
пн от 2.08 ч.

15/16 
от 17.49 ч.

0.00–2.08 ч.       

19
вт

16/17 
от 18.35 ч.

18.01–23.59 ч.     (след 18.00 ч.)

20
ср от 13.24 ч.

17/18 
от 19.26 ч.

0.00–13.24 ч.       

21
чт

18/19 
от 20.19 ч.

22
пт

19/20 
от 20.15 ч. 9.12–23.59 ч.     

23
сб от 1.58 ч.

20/21 
от 22.11 ч. 0.00–1.58 ч.     

24
нд

21/22  
от 23.09 ч.

11.00–23.59 ч.     

25
пн последна 

четвърт
от 14.12 ч.

22 0.00–14.12 ч.     

26
вт

22/23 
от 0.08 ч.

27
ср

23/24 
от 1.08 ч.

13.45–23.59 ч.     

28
чт от 0.01 ч.

24/25 
от 2.11 ч.

0.00–0.01 ч.

(до 13.00 ч.)

29
пт

25/26 
от 3.15 ч.

13.15–23.59 ч.     

30
сб от 6.04 ч.

26/27 
от 4.22 ч.

0.00–6.04 ч.         
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д е к е м в р и
Д

ат
а Фаза на 

Луната
Луна 

в знак
Лунен 

ден
Характеристика на деня 

в символи Д
ие

ти Зъбо-
лечение

1
нд

27/28 
от 5.32 ч.

(след 

13.00 ч.) 

2
пн от 8.32 ч.

28/29 
от 6.41 ч.

3.35–8.32 ч.      

(след 15.00 ч.)

3
вт

новолуние 
в Стрелец 
от 2.23 ч.

29/1 от 2.23 
ч. и 1/2 от 

7.48 ч.

4
ср от 8.50 ч.

2/3 
от 8.50 ч.

5.46–8.50 ч.    

(до 17.00 ч.)

5
чт

3/4 
от 10.06 ч.

(до 14.00 ч.)

6
пт от 8.54 ч.

4/5 
от 10.32 ч.

7.33–8.54 ч.     

7
сб

5/6 
от 11.12 ч.

14.12–23.59 ч.     

8
нд от 10.35 ч.

6/7 
от 11.48 ч.

0.00–10.35 ч.     

(до 17.00 ч.)

9
пн първа 

четвърт

7/8 
от 12.20 ч.

(след 17.00 ч.)

10
вт от 15.07 ч.

8/9 
от 12.51 ч. 8.42–15.07 ч.     

след 15.07 ч.

11
ср

9/10
от 13.22 ч.

12
чт от 22.41 ч.

10/11 
от 13.54 ч.

17.38–22.41 ч.    

13
пт

11/12 
от 14.28 ч.

14
сб

12/13 
от 15.05 ч.

15
нд от 8.42 ч.

13/14 
от 15.46 ч.

4.55–8.42 ч.     

(след 16.00 ч.)
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Д
ат

а Фаза на 
Луната

Луна 
в знак

Лунен 
ден

Характеристика на деня 
в символи Д

ие
ти Зъбо-

лечение

16
пн

14/15 
от 16.30 ч.

17
вт

пълнолуние 
в Близнаци  
от 11.29 ч.

от 20.18 ч.
15/16 

от 17.19 ч.
11.29–20.18 ч.     

18
ср

16/17 
от 18.12 ч.

19
чт

17/18 
от 19.07 ч.

20
пт от 8.49 ч.

18/19 
от 20.03 ч. 6.38–8.49 ч.     

21
сб

19/20 
от 21.00 ч.      

22
нд от 21.20 ч.

20/21 
от 21.58 ч.

15.27–21.20 ч.     

23
пн

21/22  
от 22.57 ч.

24
вт

22/23 
от 23.57 ч.

25
ср последна 

четвърт
от 8.18 ч.

23 5.56–8.18 ч.     

26
чт

23/24 
от 0.58 ч.

(след 11.00 ч.)

27
пт от 15.59 ч.

24/25 
от 2.02 ч.

13.01–15.59 ч.     

28
сб

25/26 
от 3.08 ч.

29
нд от 19.38 ч.

26/27 
от 4.16 ч.

15.56–19.38 ч.     

30
пн

27/28 
от 5.24 ч.

13.37–23.59 ч.     

31
вт от 20.02 ч.

28/29 
от 6.29 ч.

0.00–20.02 ч.     
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Здравословното ни състояние се 
определя не само от Слънцето и 
Луната, които преминават през 

зодиакалните знаци, но и от т. нар. в ас-
трологията бавни планети – Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. От тях 
най-бавно се движат транссатурновите 
– Уран, Нептун и Плутон. Затова тяхно-
то въздействие върху нас не се устано-
вява толкова лесно и бързо. Изследва-
ния и наблюдения в областта на меди-
цинската астрология обаче доказват, че 
Уран, Нептун и Плутон оказват мощно 
и решаващо влияние върху здравето ни.

ВЛИЯНИЕТО НА УРАН, НЕПТУН, 
ПЛУТОН, САТУРН И ЮПИТЕР

През 2013 г. Уран минава през Овен; 
Нептун – през Риби, а Плутон – през 

Козирог. Обикновено необходимост-
та от продължително лечение и хирур-
гични намеси настъпва, след като ня-
коя от тези висши планети – Уран, Неп-
тун и Плутон – са засегнали важен здра-
вен сектор от хороскопа на даден човек. 
(Това може да се установи само чрез из-

готвянето на индивидуален хороскоп – 
бел. ред.)
В по-общ аспект Сатурн и Юпитер са 
по-осезаеми в своето въздействие, кое-
то се усеща от по-голяма група хора. 

През цялата 2013 г. Сатурн ще се 
движи през знака на Скорпиона. Пла-

нетата се свързва с кармата и хронич-
ните заболявания, между които има 
причинно-следствена връзка. В своя 
дълбок генезис хроничните заболява-
ния са кармични. От гледна точка на ме-
дицинската астрология Сатурн в Скор-
пион прави уязвими дебелото черво и 
половите органи. Препоръчително е и 
при най-малките болестни симптоми в 
тези органи да потърсите лекарска по-
мощ.

В началото на годината (до 25 юни) 
Юпитер се намира в Близнаци. Него-

вото влияние от медицинска гледна точ-
ка се разпростира в областта на ръцете, 
раменния пояс и белите дробове. Ако 
имате проблеми в тези зони, заемете се 
със сериозно лечение и профилактика 
през този период и в никакъв случай не 
ги претоварвайте.

След 26 юни Юпитер навлиза в зна-
ка Рак, където се чувства много ком-

фортно и проявява своите най-добри 
качества. Юпитер в Рак ще благопри-
ятства лечението на заболявания на 
стомаха и млечните жлези. 
Внимание! Юпитер в Рак често подпо-
мага натрупването на излишни кило-
грами.
Ракът е знак, който се свързва с хранене-
то, а Юпитер е планета, която провоки-
ра разширението, завземането на нови 

др

Здравна прогноза 
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територии и изобилието. Възможно е да 
загубите контрол над апетита си. Особе-
но внимателни в това отношение да бъ-
дат водните знаци Риби, Рак и Скорпи-
он, както и онези, чийто асцендент е в 
тези знаци. (Асцендентът се определя 
при наличието на верен час на раждане 
и при съставянето на индивидуален хо-
роскоп – бел. ред.) Дори и да не напъл-
няват, всички, намиращи се под пряко-
то въздействие на Юпитер, ще отслабват 
трудно. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ

През различните месеци Слънцето е в 
различен знак и в зависимост от мес-
тоположението си зарежда представи-
телите на определени зодиакални зна-
ци с повече енергия, а други обезсилва. 
(Повече и по-конкретна информация по 
този въпрос ще намерите в месечните 
здравни прогнози на стр. 58–63.) Тук ви 
информирам за основните положения, 
свързани с енергията на Слънцето. 

Когато вашият знак е разположен 
хармонично спрямо транзитно пре-

минаващото Слънце, тогава се чувст-
вате изключително бодри и работоспо-
собни. Имунитетът ви е силен, обмен-
ните процеси в организма се активизи-
рат, депресивните и тревожни състоя-
ния изчезват. Точно сега е подходящо 
да планирате операции и важни, про-
дължителни и скъпоструващи лечения 
и медицински процедури. Когато Слън-
цето е на ваша страна, вие привличате 
точните лечители и компетентните ле-
кари и можете да разчитате на вярна ди-
агностика. 

Когато вашият знак е разположен не-
хармонично спрямо транзитно пре-

минаващото Слънце, имунитетът ви е 
слаб. Организмът ви е предразположен 
към болести и затова не е добре да го на-
товарвате нито физически, нито емо-
ционално. По-уязвими сте към просту-

ди и вирусни инфекции. Не са изключе-
ни депресивни състояния, сънливост, 
бързо изтощение. Тялото ви трудно ще 
елиминира токсините. Добре е да се хра-
ните пълноценно, да приемате витами-
ни и хранителни добавки и да хапвате 
повече свежи плодове и зеленчуци. Това 
е подходящ момент за провеждане на 
профилактика!

ФАЗИТЕ НА ЛУНАТА 
И ГРИЖИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО

Луната променя своето „лице“ в течение 
на 29–30 лунни дни, различни по про-
дължителност от календарните. В рам-
ките на един месец тя минава през чети-
ри фази: новолуние, нарастваща Луна, 
пълнолуние и намаляваща Луна. Няма 
да сбъркате, ако подбирате методите за 
лечение и грижите за здравето си спря-
мо тези лунни фази. 

НОВОЛУНИЕ  
В деня на самото новолуние и един ден 
преди и след него ще изпитвате не-

достиг от енергия. По-чувствителните 
хора стават тревожни, изпадат в депре-
сивни състояния. Не са изключени на-
рушения на съня и намалена работоспо-
собност. 

В деня на новолунието не е препоръ-
чително да провеждате планови опе-

рации, защото съпротивителните сили 
на организма са слаби. Възстановяване-
то ви ще е бавно и трудно. Има риск и 
лекуващите ви лекари да не са в добра 
форма и да не проведат правилно лече-
нието и/или операцията. 

Не се препоръчва да се прави и ва-
жна медицинска диагностика. Лекар-

ските преценки не са много надеждни. 
Не провеждайте сложни и скъпо-
струващи лечебни процедури. Няма 

да сте доволни от резултата. Едва след 
новолунието можете да стартирате нов 
цикъл на лечение и да се посветите на 
профилактика. 
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НАРАСТВАЩА ЛУНА 
Не планирайте хирургични интер-
венции! Възстановителният период е 

бавен и продължителен и са вероятни 
усложнения. Наркотичните вещества 
и упойките, които се използват по вре-
ме на операциите, проникват надълбо-
ко в организма и трудно се елиминират 
от тялото. 

Естествените процеси на очистване 
на организма са забавени, възможно 

е да се появят отоци по тялото. 
Оперативните рани зарастват бавно и 
остават груби следоперативни белези. 

Съветите важат само за планови-
те операции, когато изчакването не 
влошава здравето на пациента. Фа-
зата на Луната действително има 
значение и е фактор, с който лекари-
те са се съобразявали още по времето 
на Хипократ. Животоспасяващите 
операции обаче не бива да се отлагат 
заради фазата на Луната! При спеш-
ните случаи се задействат други за-
кони и механизми, на които не тряб-
ва да се противодейства. 

Дните са благоприятни за възстано-
вяване на силите, за лечебна гимнас-

тика, йога и фитнес и за прием на ви-
тамини и хранителни добавки. Нара-
стващата Луна благоприятства натруп-
ването на мускулна маса и оформяне-
то на мускулен релеф при спортуване. 

По време на нарастваща Луна да вни-
мават хората, които водят заседнал на-

чин на живот. На тях препоръчвам да 
намалят порциите. Иначе напълнява-
нето е гарантирано! 

ПЪЛНОЛУНИЕ 
Сега се поставят най-точните диа-
гнози. 
Много хора усещат прилив на енер-
гия. Ако обаче тази енергия не бъде 

впрегната за нещо съзидателно, може да 
се трансформира в хиперактивност, су-
етливост и нетърпение, които от своя 
страна да доведат до безсъние и дори 
до нервни кризи при по-чувствителни-
те хора. 

Противопоказни са всякакви плано-
ви хирургични операции, защото на-

раства опасността от обилно кръвотече-
ние и усложнения. Внимание! Това пре-
дупреждение не се отнася за спешните 
случаи! 

При пълнолуние е добре да спазвате 
строга диета, защото много бързо мо-

жете да натрупате излишни килограми, 
които после трудно се свалят. Особено 
да внимават хората, предразположени 
към натрупване на наднормено тегло и 
задържане на течности в организма, за-
щото течностите и мазнините, приети 
в повече, ще се задържат в организма 
много дълго време. 

Периодът не е благоприятен за коз-
метични процедури. 
Не се подлагайте на пластични опе-
рации! 

НАМАЛЯВАЩА ЛУНА 
Ако сте решили да отслабвате, това е 
моментът! Диетите протичат успеш-

но, килограмите се стопяват по-лесно, а 
постигнатият ефект се задържа по-дъл-
го време. Можете да си позволите да се 
храните по-обилно, защото килограми 
не се качват толкова неусетно.

Дните са благоприятни за всякакви 
хирургични интервенции. 
Кръвта, червата, бъбреците, черни-
ят дроб и кожата се пречистват спон-

танно, по естествен начин. 
Благоприятен период за премахване 
на брадавици, мазоли и други обра-

зувания. 
Силен положителен ефект имат очис-
тващите процедури. Препоръчително 

е да се приемат билки, които подпома-
гат очистването на организма. 
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 РИСК ОТ ТРАВМИ създава Марс, който е във Водолей до 7 януари и е в напрегнат ас-
пект със Сатурн. Особено внимавайте да не се нараните на 5, 6, 7 и 8 януари. 

 НИКАКВИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ през този месец! Венера се намира в непод-
ходящите за тази дейност знаци Стрелец и Козирог. 

 ВРЕМЕ Е ЗА МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ, ФИТОТЕРАПИЯ И ХОМЕОПА-
ТИЯ, тъй като през януари Меркурий минава през знаците Козирог (той е там още от 
31 декември 2012 г.) и Водолей (от 19 януари до 4 февруари 2013 г.). 
Периодът е подходящ за медикаментозно лечение, фитотерапия и хомеопатия и защото 
през януари Меркурий се намира в знаците Козирог (там е още от 31 декември 2012 г. 
и ще се задържи до 18 януари 2013 г.) и Водолей (от 19 януари до 4 февруари 2013 г.).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 19 януари Слънцето е в Козирог
 ДЕВИТЕ, ТЕЛЦИТЕ и КОЗИРОЗИТЕ (но Козирозите едва след рождения си ден!) ще се 

чувстват много енергични. 
 БЛИЗНАЦИТЕ, ЛЪВОВЕТЕ, ВОДОЛЕИТЕ и ВЕЗНИТЕ ще са без тонус. 

От 20 до 31 януари Слънцето и във Водолей
 БЛИЗНАЦИТЕ, ВЕЗНИТЕ И ВОДОЛЕИТЕ (но Водолеите едва след рождения си ден!) ще 

черпят безпрепятствено от енергията на Слънцето. 
 РАЦИТЕ, ДЕВИТЕ, РИБИТЕ И СКОРПИОНИТЕ ще се чувстват без сили. 

 МЕСЕЦЪТ Е НАПРЕГНАТ ЗА ЗДРАВЕТО, затова не планирайте сериозни операции 
и здравни манипулации. 

 ОПАСНОСТ ОТ ДЕПРЕСИИ има от 1 до 18 февруари, когато Слънцето минава 
през знака Водолей, и от 19 до 28 февруари, когато минава през знака Риби. От астро-
логична гледна точка в тези знаци то е твърде „слабо“. 

 ЛИПСАТА НА ТОНУС И АКТИВНОСТ от 2 февруари до 11 март се дължи на 
Марс в Риби. Когато планетата, символизираща вътрешната сила, волята и активност-
та, е в Риби, огнената ù сила намалява. 

 НЕ ПРАВЕТЕ ПЛАНОВИ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ от 23 февруари до 17 март. 
Меркурий е ретрограден и хирургичните интервенции почти винаги са с усложнения, 
а лекарите са доста разсеяни. Не е изключено да забравят в тялото ви дори медицински 
инструмент! Разбира се, препоръката ми да избягвате хирургични намеси не се отнася 
за спешните случаи!

 НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ от 23 февру-
ари до 17 март

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 18 февруари Слънцето е във Водолей
 БЛИЗНАЦИТЕ, ВЕЗНИТЕ и ВОДОЛЕИТЕ (но Водолеите едва след рождения си ден!) ще 

се чувстват много енергични. 
 РАЦИТЕ, РИБИТЕ, ДЕВИТЕ и СКОРПИОНИТЕ ще са без тонус. 

От 19 до  28 февруари Слънцето е в Риби
 РАЦИТЕ, СКОРПИОНИТЕ И РИБИТЕ (но Рибите едва след рождения си ден!) ще бъдат в 

енергиен подем. 
 ЛЪВОВЕТЕ, ВЕЗНИТЕ, ОВНИТЕ и СТРЕЛЦИТЕ обаче ще се чувстват без сили.

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013
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 НЕГАТИВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ЗДРАВЕТО се запазват същите като през февру-
ари от 1 до 17 март. Защото до 11 март Марс все още е в Риби. Меркурий е там чак до 
13 април, а Слънцето – до 20 март. При тези конфигурации ще се уморявате бързо и 
внезапно ще изпадате в депресивни настроения. 

 ИЗБЯГВАЙТЕ ПЛАНОВИТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ от 1 до 17 март, когато 
Меркурий е ретрограден. Периодът е неблагоприятен за диагностика и лечение на хро-
нични заболявания. Ако търпят отлагане, не е препоръчително да ги лекувате сега. Пак 
повтарям, че препоръките ми не се отнасят за спешните случаи!

 ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ЕНЕРГИЧНИ И С ПО-СИЛЕН ИМУНИТЕТ ставате след 12 
март, когато Марс навлиза в Овен. Както и след 20 март, когато Слънцето също влиза 
в този знак. Настроението ви се подобрява. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 20 март Слънцето е в Риби  
 РАЦИТЕ, СКОРПИОНИТЕ и РИБИТЕ (но Рибите едва след рождения си ден!) ще се 

чувстват много енергични. 
 ЛЪВОВЕТЕ, ВЕЗНИТЕ, ОВНИТЕ и СТРЕЛЦИТЕ ще са без тонус. 

От  21 до 31 март Слънцето е в Овен  
 ЛЪВОВЕТЕ, СТРЕЛЦИТЕ И ОВНИТЕ (но Овните едва след рождения си ден!) ще са в 

енергиен подем. 
 ДЕВИТЕ, СКОРПИОНИТЕ, ТЕЛЦИТЕ и КОЗИРОЗИТЕ ще се чувстват без сили. 

 УШИТЕ, ГЪРЛОТО И НОСЪТ ЩЕ СА УЯЗВИМИ на 21 април, когато Марс се мес-
ти в знака Телец. Там той ще се задържи до 31 май. От астрологична гледна точка Марс 
в Телец е в слаба позиция.

 ТРАВМООПАСЕН Е ПЕРИОДЪТ от 27 до 30 април, когато Марс е в конфликт със 
Сатурн. Внимавайте при шофиране, не предприемайте рисковани дейности. Бъдете 
бдителни, когато работите с режещи инструменти. 

 БЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ – от 15 април до 9 
май, когато Венера е в Телец. 

 МЕДИКАМЕНТОЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ И ХОМЕОПАТИЯТА ще са ефективни през 
целия месец, защото Меркурий се придвижва с „висока скорост“ през подходящите за 
това знаци Риби – (от 1 до 13 април) и Овен (от 14 до 30 април). 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От  1 до 19 април  Слънцето е в Овен 
  ЛЪВОВЕТЕ, СТРЕЛЦИТЕ и ОВНИТЕ (но Овните едва след рождения си ден!) ще се 

чувстват много енергични. 
 ДЕВИТЕ, СКОРПИОНИТЕ, ТЕЛЦИТЕ и КОЗИРОЗИТЕ ще са без тонус. 

От 20 до 30 април Слънцето е в Телец 
  ДЕВИТЕ, КОЗИРОЗИТЕ и ТЕЛЦИТЕ  (но Телците едва след рождения си ден!) ще бъдат в 

енергиен подем. 
  ВЕЗНИТЕ, СТРЕЛЦИТЕ, БЛИЗНАЦИТЕ и ВОДОЛЕИТЕ ще бъдат в енергиен спад. 

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ МАРТ

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ АПРИЛ
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 ОПАСНИ ДНИ ЗА ЗДРАВЕТО са 1 и 2 май. Тогава има напрегнати аспекти на Слън-
цето, Марс и Сатурн. Има опасност от травми и аварии. Не предприемайте нищо рис-
ковано!

 ЦЕЛИЯТ МЕСЕЦ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗДРАВНА 
ТЕМАТИКА, защото планетата Меркурий не е ретроградна и не забавя скоростта си 
при движение. Затова е добре да четете книги на здравна тема.

 ПОДМЛАДЯВАЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ще имат голям ефект от 9 май до 2 юни, кога-
то Венера се придвижва през знака Близнаци.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От  1 до 21 май Слънцето е в Телец
  ДЕВИТЕ, КОЗИРОЗИТЕ и ТЕЛЦИТЕ  (но Телците едва след рождения си ден!) ще  бъдат 

в енергиен подем.
 ВЕЗНИТЕ, СТРЕЛЦИТЕ, БЛИЗНАЦИТЕ и ВОДОЛЕИТЕ ще бъдат в енергиен спад.

От 21 до 31 май Слънцето е в Близнаци
 ВОДОЛЕИТЕ, ВЕЗНИТЕ и БЛИЗНАЦИТЕ (но Близнаците едва след рождения си ден!) ще 

бъдат в енергиен подем. 
 РАЦИТЕ, СКОРПИОНИТЕ, КОЗИРОЗИТЕ и РИБИТЕ ще бъдат в енергиен спад. 

 МЕСЕЦЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, защото пла-
нетите Марс и Юпитер се движат през знака Близнаци, който управлява тази система. 

 БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЛЕЧНИТЕ 
ЖЛЕЗИ И СТОМАХА предстои от 3 до 27 юни, когато  Венера и Меркурий се намират 
в знака Рак, който благоприятства това лечение. След 27 юни Меркурий става ретрогра-
ден и периодът вече не е подходящ за това лечение. 

 НЕБЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ПЛАНОВИ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ на-
стъпва след 26 юни, когато Меркурий забавя скоростта си и става ретрограден чак до 20 
юли. Диагностиката няма да е точна, лечението на болестите ще е неефективно (особе-
но скъпо струващото). Меркурий управлява шевовете на операциите и затова те стават 
груби или трудно зарастват, когато той е ретрограден. Диагностиката е трудна, защото 
и тя се управлява от Меркурий. Дори медицинската апаратура може да отчете грешни 
данни през този период. Трудно ще протичат и леченията на хронични болести. Ако все 
пак ви се налага да го направите, изчакайте периода след 20 юли.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 22 юни Слънцето е в Близнаци 
 ВОДОЛЕИТЕ, ВЕЗНИТЕ и БЛИЗНАЦИТЕ (но Близнаците едва след рождения си ден!) ще 

се чувстват много енергични. 
  РАЦИТЕ, СКОРПИОНИТЕ, КОЗИРОЗИТЕ и РИБИТЕ ще са без тонус. 

От 22 до 30 юни Слънцето е в Рак
  РИБИТЕ, СКОРПИОНИТЕ и РАЦИТЕ (но Раците едва след рождения си ден!) ще бъдат в 

енергиен подем. 
  ЛЪВОВЕТЕ, СТРЕЛЦИТЕ, ВОДОЛЕИТЕ и ОВНИТЕ обаче ще са в енергиен спад. 

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ МАЙ

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ ЮНИ

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

60

А
С
Т
Р
О
З
Д
Р
А
В
Е



 НЕ НАСРОЧВАЙТЕ ПЛАНОВИ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ И ИЗБЯГВАЙТЕ 
СКЪПИТЕ ЛЕЧЕБНИ ПРАКТИКИ от 1 до 20 юли, когато Меркурий е все още ретрог-
раден. Диагностиката е трудна и грешна, а операциите не са особено успешни. Шевовете 
зарастват трудно и са възможни следоперативни усложнения. Но тези предупреждения 
не се отнасят за спешните случаи! Говорим само за случаите, които могат да се отложат 
с около 20–22 дена (периода на  ретроградния Меркурий).

 НЕРВНО НАПРЕЖЕНИЕ, УМОРА И РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ очаквайте след 13 
юли, защото Марс навлиза в Рак и ще стои там до 27 август. От 13 юли до 27 август ще 
бъдат уязвими млечните жлези и стомахът. 

 БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ – от 1 до 22 юли, ко-
гато Венера е в Лъв и благоприятства всичко, свързано с вашата красота и блясък. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 22 юли Слънцето е в Рак 
 РИБИТЕ, СКОРПИОНИТЕ и РАЦИТЕ (но Раците едва след рождения си ден!) ще  бъдат в 

енергиен подем.
 ЛЪВОВЕТЕ, СТРЕЛЦИТЕ, ВОДОЛЕИТЕ и ОВНИТЕ ще бъдат в енергиен спад.

От 23 до 31 юли Слънцето е в Лъв
  ОВНИТЕ, СТРЕЛЦИТЕ и ЛЪВОВЕТЕ (но Лъвовете едва след рождения си ден!) ще бъдат 

в енергиен подем. 
  ДЕВИТЕ, КОЗИРОЗИТЕ, РИБИТЕ и ТЕЛЦИТЕ ще са в енергиен спад. 

 ЦЕЛИЯТ МЕСЕЦ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ – както за медикаментозно и хо-
меопатично, така и за фитотерапия. Меркурий преминава последователно през знаци-
те Рак, Лъв и Дева. Съответно ще подпомага профилактичните процедури на млечните 
жлези, стомаха, сърцето, сърдечно-съдовата система, тънките черва и храносмилането. 

 ОТЛИЧЕН ПЕРИОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА И БЪ-
БРЕЦИТЕ настъпва от 17 август до 10 септември. Тогава Венера преминава през зна-
ка Везни. Този период благоприятства и всякакви козметични процедури. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ХРАНЕНЕТО след 23 август, когато Слънцето навли-
за в знака Дева и ще стои там до 22 септември. Червата и храносмилателната система 
стават по-чувствителни. Редовно провеждайте очистителни процедури, за да елимини-
рате токсините от тялото. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 22 август Слънцето е в Лъв 
 ОВНИТЕ, СТРЕЛЦИТЕ и ЛЪВОВЕТЕ (но Лъвовете едва след рождения си ден!) ще се 

чувстват много енергични. 
 ДЕВИТЕ, КОЗИРОЗИТЕ, РИБИТЕ и ТЕЛЦИТЕ ще са без тонус. 

От 23 до 31 август Слънцето е в Дева
 ТЕЛЦИТЕ, КОЗИРОЗИТЕ и ДЕВИТЕ (но Девите едва след рождения си ден!) ще бъдат в 

енергиен подем. 
 ВЕЗНИТЕ, ВОДОЛЕИТЕ, ОВНИТЕ и БЛИЗНАЦИТЕ обаче ще се бъдат в енергиен спад. 

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ ЮЛИ

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ АВГУСТ
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 МЕДИКАМЕНТОЗНОТО ЛЕЧЕНИЕ, ХОМЕОПАТИЯТА И ФИТОЛЕЧЕНИЕТО 
ще са ефективни през целия месец. 

 ПРИТОК НА ЕНЕРГИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТ очаквайте през целия месец, 
защото Марс е в енергичния знак Лъв от 28 юли до 15 октомври. Той ще въздейства то-
низиращо на всички знаци, но най-вече на Овен, Лъв и Стрелец. 

 ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ОБОСТРЯТ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА 
СИСТЕМА поради преместването на Венера в Скорпион на 11 септември. Хормона-
лен дисбаланс също не е изключен. 

 ОТЛОЖЕТЕ ПЛАСТИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ И СКЪПИТЕ КОЗМЕТИЧНИ ПРО-
ЦЕДУРИ за след периода от 11 септември до 7 октомври, когато Венера е в Скорпион. 

 НЯМАТЕ ШАНС СРЕЩУ СТРЕСА след 23 септември, когато Слънцето влиза в зна-
ка Везни. Бъбреците и половите органи стават много чувствителни.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 22 септември Слънцето е в Дева  
 ТЕЛЦИТЕ, КОЗИРОЗИТЕ и ДЕВИТЕ (но Девите едва след рождения си ден!) ще  бъдат в 

енергиен подем.
 ВЕЗНИТЕ, ВОДОЛЕИТЕ, ОВНИТЕ и БЛИЗНАЦИТЕ ще бъдат в енергиен спад.

От 23 до 30 септември Слънцето е във Везни
 ВОДОЛЕИТЕ, БЛИЗНАЦИТЕ и ВЕЗНИТЕ (но Везните едва след рождения си ден!) ще бъ-

дат в енергиен подем. 
 СКОРПИОНИТЕ, РИБИТЕ, ТЕЛЦИТЕ и РАЦИТЕ ще бъдат в енергиен спад. 

 ВНИМАНИЕ! ИЗБЯГВАЙТЕ ПЛАНОВИТЕ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ от 21 
октомври до 11 ноември, когато Меркурий е ретрограден. Има опасност от усложне-
ния. Раните зарастват бавно, белезите са груби. Диагностиката не е достатъчно прециз-
на, а медицинската апаратура може да покаже неверни данни. Не започвайте точно сега 
скъпо и продължително лечение, защото няма да е успешно. 

 ПРОБЛЕМИ С ЧЕРВАТА И ХРАНОСМИЛАНЕТО могат да се появят от 15 октом-
ври до 7 декември, когато Марс е в Дева. 

 УСПЕШНА ПРОФИЛАКТИКА И ОЧИСТВАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ, ЖЛЪЧКА-
ТА И КРЪВТА можете да проведете от 7 октомври до 5 ноември, когато Венера минава 
през знака Стрелец. Борбата с излишните килограми ще е суперуспешна през периода! 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 22 Слънцето е във Везни
  ВОДОЛЕИТЕ, БЛИЗНАЦИТЕ и ВЕЗНИТЕ (но Везните едва след рождения си ден!) ще се 

чувстват много енергични. 
 СКОРПИОНИТЕ, РИБИТЕ, ТЕЛЦИТЕ и РАЦИТЕ ще са без тонус. 

От 23 до 31 Слънцето е в Скорпион
 РИБИТЕ, РАЦИТЕ и СКОРПИОНИТЕ (но Скорпионите едва след рождения си ден!) ще 

бъдат в енергиен подем. 
 СТРЕЛЦИТЕ, ОВНИТЕ, БЛИЗНАЦИТЕ и ЛЪВОВЕТЕ обаче ще бъдат в енергиен спад. 

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ
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 НЕ ПРОВЕЖДАЙТЕ ПЛАНОВИ ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ от 1 до 11 ноември, 
защото Меркурий все още е ретрограден (от предходния месец).

 ПРОБЛЕМИТЕ СЪС СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ И ПО-КОНКРЕТНО С 
ТЪНКИТЕ ЧЕРВА се дължат на Марс, който през целия ноември се намира в Дева.

 ЛОШ ПЕРИОД ЗА ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ – 
от 5 до 30 ноември. Венера е в неподходящ за това знак – Козирог. Бъдете грижливи към 
кожата си. Има риск от нарушение на хормоналния баланс, защото Венера, която отго-
варя за щитовидната жлеза, се намира в некомфортен за нея знак. Там тя ще се задържи 
чак до 5 март 2014 г., защото от 22 декември започва нейното ретроградно движение 
и това „връщане“ назад много ще я забави. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 21 ноември Слънцето е в Скорпион 
 РИБИТЕ, РАЦИТЕ и СКОРПИОНИТЕ (но Скорпионите едва след рождения си ден!) ще 

бъдат в енергиен подем.
 СТРЕЛЦИТЕ, ОВНИТЕ, БЛИЗНАЦИТЕ и ЛЪВОВЕТЕ ще бъдат в енергиен спад.

От 22 до 30 ноември Слънцето е в Стрелец 
 ОВНИТЕ, ЛЪВОВЕТЕ и СТРЕЛЦИТЕ (но Стрелците едва след рождения си ден!) ще бъ-

дат в енергиен подем. 
 КОЗИРОЗИТЕ, ТЕЛЦИТЕ, РАЦИТЕ и ДЕВИТЕ ще бъдат в енергиен спад. 

 ХИРУРГИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ ЩЕ СА УСПЕШНИ през целия декември, тъй като 
ще са благоприятствани от планетата Меркурий. Успешно ще лекувате и хронични за-
болявания. 

 ПРОБЛЕМИ С БЪБРЕЦИТЕ И ВЪЗПАЛЕНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВИТЕ ПЪТИ-
ЩА са възможни след 8 декември, когато Марс навлиза във Везни за много дълъг пери-
од – чак до 25 юли 2014 г. Бързо ще се развиват бъбречните болести и затова не подце-
нявайте профилактичните мерки. Ще се активизира отделянето на песъчинки от бъбре-
ците. Циститът ще е постоянно оплакване през този период. 

 ПРОБЛЕМИ С ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА И КОЛЕБАНИЯ НА  ХОРМОНАЛНИТЕ 
НИВА може да предизвика Венера в Козирог от 22 декември. Венера в Козирог започва 
своето ретроградно движение, което ще продължи до 31 януари 2014 г. През това време 
ви съветвам да наблюдавате половите органи и гърлото. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
 От 1 до 21 декември Слънцето е в Стрелец
 ОВНИТЕ, ЛЪВОВЕТЕ и СТРЕЛЦИТЕ (но Стрелците едва след рождения си ден!) ще се 

чувстват много енергични. 
 КОЗИРОЗИТЕ, ТЕЛЦИТЕ, РАЦИТЕ и ДЕВИТЕ ще са без тонус. 

От 22 до 31 декември Слънцето е в Козирог
 ТЕЛЦИТЕ, ДЕВИТЕ и КОЗИРОЗИТЕ (но Козирозите едва след рождения си ден!) ще бъ-

дат в енергиен подем. 
 ВОДОЛЕИТЕ, БЛИЗНАЦИТЕ, ЛЪВОВЕТЕ и ВЕЗНИТЕ обаче ще се бъдат в енергиен 

спад. 

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ НОЕМВРИ

ЗДРАВЕТО ВИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
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Денят, в който е заченато вашето дете, дава отражение на характера и 
живота му. В миналото (когато от астрологията са се възползвали 

само владетелите), зачеването на наследника на трона е било плани-
рано от астролозите. И днес консултацията с астролог няма да ви е 
излишна, ако искате да предопределите зачеването. Но помнете, че 
този деликатен акт зависи и от психологическото състояние на бъ-
дещите родители. 
Астрологията дава възможност да се определи моментът за за-
чеване, който е уникален за всяка жена. За целта е необходи-
мо да знаете в кой лунен ден сте родена и да следите новолуни-
ята. Към датата на новолунието прибавете цифрата на лунния 
ден, в който сте родена. Например ако сте родена на 5-и ЛД, 
а новолунието е на 11.01.2013 г. – съберете 11+5=16. Следва-
щите четири дни от получената дата (т.е. от 16 до 20 януа-
ри 2013 г.) са вашето подходящо време за зачеване. Поради 
относителността на дължината на лунните дни бихте могли 
да добавите по един ден преди и след определения период 
(т. е. от 15 до 21 януари).  

(Пишете на МИШЕЛ, ако искате да узнаете повече подробности за връз-
ката между зачеването и лунните дни. Тя ще обобщи въпросите ви и ще 
им отговори на страниците на списание „Бела“ – бел. ред.)

Дните за зачатие по 
Лунния календар

W
W

W
.1

23
RF

.C
OM

ЛУНЕН 
ДЕН

ДЕНЯТ Е... ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВАШЕТО ДЕТЕ

1 подходящ Детето ще бъде закриляно.

2 подходящ Детето ще бъде закриляно.

3 неподходящ Ще е недоволно. Има риск да стане хулиган. 

4 подходящ Детето ще бъде с нежен, деликатен характер и всеобщ любимец.

5 неподходящ Това дете трябва постоянно да бъде подкрепяно, наставлявано 
и гледано. Не бива да му липсва топлина и обич.

6 подходящ Заченатите днес ще бъдат мечтатели, пътешественици, ще жи-
веят дълъг и интересен живот.

7 подходящ Тези деца стават борци за справедливост, или лекари, юристи. 
Те ще са добри оратори.

8 подходящ Ще бъде със силен характер, волево и хармонично.

9 неподходящ Детето може да наследи тежка карма. 

10 подходящ Ще обича да пътешества, ще има дух на откривател и просве-
тител. 

11 подходящ Ще блести с остър ум и ще е дълголетно.

КАКВО ЩЕ Е ДЕТЕТО, АКО Е ЗАЧЕНАТО НА...
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12 неподходящ Детето, заченато на този ден, може да има здравословни про-
блеми (най-вече с краката). 

13 неподходящ Детето наследява трудна карма и негативна „програма“ от 
предците си.   

14 подходящ Това дете ще е покровителствано от съдбата. 

15 подходящ То ще бъде много влюбчиво и понякога това ще му създава на-
прежения в живота. 

16 подходящ Детето ще се радва на добро здраве и на дълъг, плодотворен 
живот. 

17 подходящ Детето ще се развива добре и ще бъде щастливо.

18 подходящ Детето ще бъде трудолюбиво, работоспособно и богато. 

19 подходящ Детето ще бъде мило, добро и сговорчиво.

20 неподходящ Детето ще бъде с труден характер и неотстъпчиво. 

21 подходящ Детето ще се отличава с трудолюбие, работоспособност, тър-
пение и сдържаност. 

22 подходящ Детето ще бъде добро, дейно и ще доживее до дълбока старост. 

23 подходящ Външността му няма да е много атрактивна, но в живота ще 
успява да се справя чрез ума и добротата си. 

24 подходящ Ще е честно, добро и голям кулинар.

25 подходящ До края на дните си ще е любимец на богинята на съдбата 
Фортуна. 

26 подходящ Детето ще е имотно и състоятелно. 

27 неподходящ Ще е слабохарактерно, трябва да се полагат усилени грижи за 
възпитанието му.

28 подходящ Детето ще бъде много богато до края на живота си. 

29 неподходящ За това дете трябва да се полагат много грижи от всякакъв ха-
рактер. 

30 неподходящ Това дете няма да блести с ум и разум.

МОМЧЕ ИЛИ МОМИЧЕ

Ако имате предпочитание към пола на бъдещото си дете, можете да изберете 
ден за зачатие по друг принцип.

ЗА МОМИЧЕ са подходящи дните понеделник и петък, защото те се управляват 
съответно от Луната (понеделник) и от Венера (петък), които са „женски“ планети.
ЗА МОМЧЕ са подходящи дните вторник (ден на Марс), сряда (ден на Меркурий), 
четвъртък (ден на Юпитер), събота (ден на Сатурн) и неделя (ден на Слънцето).
Освен дните на седмицата върху пола на детето влияе и в кой знак е разположена 
транзитно преминаващата Луна. 
Мъжките знаци са: Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец, Водолей.
Женските знаци са: Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козирог и Риби. Когато Луната се 
намира в мъжки знак, се зачеват момчета, когато е в женски – момичета.
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Много хора намират ходене-
то на зъболекар за неприят-
но. Като изключим евентуал-

ната болка и треперенето, много често 
оставаме разочаровани и от качеството 
на услугата, въпреки убедеността ни, че 
зъболекарят, при когото ходим, е добър. 

Случвало ли ви се е да ви падне пер-
фектно изработена коронка или мост, 
или пък да ви се възпали уж излекуван 
вече зъб? Стават такива неща и често те 
не зависят от опитността на зъболекаря 
ви, нито даже от случайността и от лип-
сата на късмет. Дори и не подозирате за 
мощното влияние на Луната върху зъбо-
лечението, но то е факт! Опитайте да се 
съобразявате с няколко основни лунни 
принципа и ще излизате винаги довол-
ни от кабинета на зъболекаря. 

Но искам да ви предупредя, че пре-
поръките ми не се отнасят за спешни-
те случаи на абсцес и силни болки, ко-
гато незабавно трябва да потърсите спе-
циалист! Съветите ми се отнасят само 
за случаите, когато можете безопасно да 
планирате своето зъболечение.

 Изберете да посетите зъболекар във 
фаза на намаляваща Луна, ако иска-

те проблемът ви никога повече да не се 
повтори!

 Седнете на зъболекарския стол във 
фаза на нарастваща Луна, ако иска-
те имплантите, коронките, мостовете и 
протезите да се задържат дълготрайно в 
устата ви и организмът ви да ги приеме 
безпроблемно. Същото важи и за поста-
вянето на лекарство в отворен зъб, което 
трябва да бъде абсорбирано от органи-
зма. Фазата на нарастваща Луна е подхо-
дяща и за профилактични прегледи. 

 НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ХОДЕНЕТО 
НА ЗЪБОЛЕКАР на новолуние и пъл-
нолуние. 

 За ходенето на зъболекар огромно 
значение оказва и това в кой зодиакален 
знак се намира Луната. Ако е в Овен или 
в Телец, моментът е неподходящ и про-
цедурите ще са болезнени, защото тези 
знаци „управляват“ главата, челюстите 
и зъбите. Овенът „отговаря“ за горна-
та челюст, а Телецът – за долната. Дру-
гият неподходящ знак е Козирог, който 
се свързва с костите (а зъбите са костни 
образувания). Избягвайте да ходите на 
зъболекар при Луна в Козирог, особено 
ако се налага операция на челюстта. 

Зъболечение 
според 
Луната

W
W
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Змията – символ на мъдрост, прозор-
ливост, воля и красота, е най-почи-

таното животно от Изтока. В Япония 
изразът „Красива сте като змия!“ е най-
ценният комплимент за една жена. Но 
нека българските мъже не го изричат, че 
здравата ще си изпатят. Защото Западът 
асоциира Змията с изкушението и ко-
варството.

 Творческият потенциал се разгръ-
ща максимално и хората израстват ду-
ховно. Мощната жизнена енергия Кун-
далини се изобразява като спяща в ос-
новата на гръбнака на всеки човек змия. 
Пробудена, тази енергия облагородява 
и духа, и тялото. Най-облагодетелства-
ни от нея ще бъдат хората със силна ин-
туиция, творческите натури, лечители-
те, психолозите и екстрасенсите. 

 Сексуалната енергия също е „събу-
дена“ през тази година. Насладите и 
развлеченията ни влекат. Змията умее 
умело да използва секси излъчването си, 
за да се издигне в кариерата. Пазете се 

от подобни манипулации! 
 Не бива да се държите агресивно, 

злобно и нападателно. Колкото по-ло-
шо сте настроени към света, толкова по-
лошо ще се развива животът ви. С дру-
ги думи, внимавайте да не настъпите 
опашката на змията, защото бързо ще 
настроите събития и хора срещу себе си. 

 Обуздаването на агресията ще е 
трудна задача, тъй като това не е годи-
ната на компромисите, а на конфликти-
те (както в личния живот, така и в по-
литиката). Лъжите, измамите и подмол-
ните действия също няма да са рядкост. 

 Съпружеските и любовните отно-
шения ще бъдат подложени на сериоз-
на проверка за надеждност и вярност. 
Разбулват се тайни изневери, изплуват 
скрити мотиви за сключване на брака… 
Ще изневерявате много лесно, защото 
либидото ви ще е много силно, но също 
така ще искате да задържите на всяка 
цена любимия човек до себе си. С ти-
пичните за Змията методи, естествено

2013 Годината на 
Водната змия

 Девиз на Змията: „АЗ ПЛАНИРАМ!“.
 Енергетика на годината: ИН (ЖЕНСКА).
 Скъпоценни камъни: АХАТ и ОПАЛ.
 Змията „дружи“ с ВОЛА и ПЕТЕЛА. 
 Змията „враждува“ с МАЙМУНАТА, ТИГЪРА и СВИНЯТА.
 Водната змия управлява интервала от време между 9.00 и 11.00 ч.
 Цветовете, актуални за Годината на Водната змия са: черно, небе-

сносиньо и зелено. Черният цвят символизира дълбокия Космос, 
както и водните дълбини. Затова през тази година очаквайте да взе-
мате по-мъдри и дълбоко обмислени решения. 

На 10 февруари 2013 г. в 9.21 ч. настъпва китайската Нова година, подвластна на 
Водната змия, или както още я наричат Водната черна змия, защото китайците 

асоциират водата с черния цвят.
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– манипулация и изкушение. 
 Интуицията се усилва, енергийният 

потенциал расте. Някой най-изненад-
ващо ще открият у себе си „магически“ 
способности. Не е изключено родените 
през някоя от годините на Змията (1953, 
1965, 1977, 1989 и 2001 г.) да развият те-
лепатия, талант за хипнотизиране и яс-
новидство. Годината е идеална за зани-
мания с медитация и йога.

 Трансформации! Характерно за зми-
ята е, че сменя кожата си. Символично 
през тази година всички хора получа-
ват шанс да сменят кожата си, да се пре-
родят. Някои ще започнат да гледат на 
света много по-философски или пък ще 
проявят силен интерес към религия и 
мистика. Цялата година е отлична за об-
разование и преквалифициране. 

 Приоритетни стават индивидуал-
ните творчески занимания и духовно-
то самоусъвършенстване. Всичко мис-
териозно и тайнствено сега ще буди ин-
терес. Някои ще го потърсят в йога, дру-
ги пък ще се увлекат по пътешествия с 
цел опознаване на чужди религии. Тре-
ти ще изпитат потребност да създадат 
домашен уют – сигурно, красиво и удоб-
но „леговище“, каквото обича и змията 
в природата. Ще се развиват добре само 
начинанията, към които се подхожда 
бавно, мъдро, с предварителна подго-
товка. 

 Промени в обществено-политиче-
ски план очаквайте през първата по-
ловина на годината – особено през 
февруари, април и май. Най-вече във 
финансовия сектор, където са възмож-
ни сътресения и рестриктивни рефор-
ми. Чак през юни в тази сфера се пости-
га стабилност и оптимистичните прог-
нози стават по-възможни. 

 Втората половина на годината ще 
е малко по-спокойна, с изключение на 
август и септември, когато негативните 
страни на Змията ще са най-осезаеми. 

 Годината на Водната змия е подхо-
дяща за развитието на промишленос-

тта и науката, за политически и дър-
жавнически преустройства и за дело-
ва работа. Има вероятност да се появят 
нови науки! За жалост се засилва кон-
тролът на всички нива, което може да 
ви подейства ограничаващо.

 На сигурен успех в работата да раз-
читат: заетите в научната сфера, тър-
говията, промишлеността, музикалния 
бизнес, киното и театъра; всички, кои-
то се занимават с дизайн, пластика и из-
работване на изящни предмети (напри-
мер бижута). 

 Ако е възможно, не водете съдебни 
дела през тази година. Защото Змията е 
много коварна и отмъстителна, особено 
ако я предизвикате. 

 Няма да печелите лесно пари! Затова 
си правете сметката дали купувате оно-
ва, което ви трябва, или ги пилеете за 
глупости. Избягвайте големите харчо-
ве и необмислените инвестиции. Змия-
та обича да пести, да трупа!

 В здравословно отношение има 
опасност от задържане на течности в 
тялото и поява на отоци. Затова се хра-
нете с повишено внимание. Не прето-
варвайте организма с белтъчна храна, 
избягвайте алкохола, както и газирани-
те напитки – те „замърсяват“ организма. 
Не пийте  прекалено студени напитки – 
те забавят обмяната на веществата и во-
дят до обостряне на хроничните заболя-
вания. Кучето, Заекът и Драконът тряб-
ва да са особено грижливи към здраве-
то си. 

 Избягвайте хора, места, ситуации и 
събития, които ви облъчват с негати-
визъм. Т.нар. енергиен вампиризъм ще 
е на „мода“ през тази година. Особено 
внимателни в това отношение трябва 
да бъдат водните знаци Рак, Скорпион 
и Риби. Те ще са най-податливи на нега-
тивни влияния. 

 Очаква се усилване на слънчева-
та активност, а с това и честа поява на 
тайфуни, урагани и други природни ка-
таклизми. 
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Китайската Нова година настъпва на 10 февруари 2013 г. в 9.20 ч. българско време. Тогава 
започва Годината на Водната (или Черната) змия. Прогнозите са валидни за времето от 
10. 02. 2013 г. до 30. 01. 2014 г., когато настъпва Годината на Коня. Животните в източния 
календар се редуват на всеки 12 години. 

ПЛЪХ (среща се и като МИШКА) 

За вас годината ще е напрегната. Вероятни са про-
блеми в професионалната и творческата реализация. 
Трудно ще успявате да демонстрирате истинския си 
потенциал. 

 По-неприятна ще е първата половина на 2013 г., 
когато ще ви се налага да вземате важни решения, и 
то спешно. Внимавайте с инвестирането и харченето 
на пари през първите шест месеца! Някои от вас мо-
гат да усложнят както семейните/интимните, така и 
деловите си отношения. Не са изключени големи за-
губи (включително и на ценни за вас хора), особено 

ако позволите черногледството да ви завладее и се пуснете по наклонената плос-
кост на конфликта. Каквото и да ви се случва, запазете положителната си настрой-
ка. Не допускайте депресията да ви превземе, защото това ще влоши и здравето ви. 

 Втората половина на година ще бъде много по-спокойна и успешна. Успявате да 
компенсирате загубите и да наваксате пропуснатото. 

 ФОРМУЛА НА УСПЕХА Бъдете позитивни и търпеливи и късметът сам ще ви 
намери в края на годината!

ВОЛ (среща се и като БИВОЛ) 

Очакват ви финансови успехи и професионални 
постижения. Правите огромна крачка напред в 
развитието си и тръгвате в посока, в която отдавна 
мечтаете да вървите. 

 Първата половина на годината ще е пълна с по-
ложителни промени. Получавате реална подкрепа 
и помощ от приятели, съмишленици и партньори. 

  Втората половина на годината ще е по-на-
прегната. Внимавайте да не влошите отношенията 
си с близките хора и партньори. Пазете се и от лъ-
жеприятели и забъркване в интриги. Някои от де-

ловите ви партньори ще изгубят доверието ви – бъдете готови да се справяте сами 
нататък. В края на годината разчитайте повече на роднините си. Търсете компе-
тентно мнение преди да предприемете нещо важно. Не тръгвайте неподготвени. 

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Най-важното е да действате енергично и нищо да не 
отлагате. Само така ще успеете да се справите с всичко важно по темите „здра-
ве“, „кариера“ и „финанси“. 

(родените през 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009 г.)

(родените през 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008 г.)

ФФОРМУЛА НА УСПЕХА Най-важното е да действате енергично и нищо да не 
отлагате. Само така ще успеете да се справите с всичко важно по темите „здра-
ве“, „кариера“ и „финанси“. 

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Бъдете позитивни и търпеливи и късметът сам ще ви
намери в края на годината!
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ТИГЪР 
 
Годината е перспективна за вас. В подем сте. Раз-
гръщате докрай творческия си потенциал.

  Заредете се обаче с търпение, защото първа-
та половина на 2013 г. няма веднага да ви до-
несе очакваните резултати, особено във финан-
совата сфера. През този период няма да има го-
леми промени нито в професионален, нито в се-
меен план. Очертава се спокойна и хармонична 
за личните отношения година, особено ако про-
явите благоразумие и не се държите взискателно 
и обсебващо с половинката си. Не я пренебрег-
вайте при вземане на важни решения. 

 Втората половина на годината е по-щастлива и динамична. Постигате устой-
чиво развитие, виждате първите хубави резултати от труда си. Здравето ви е ста-
билно. Възможни са обаче емоционални проблеми в личния ви живот. Може да се 
разстроите от неразбирането, което ще проявят към вас близки и роднини. 

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Използвайте всяка нова възможност, за да напреднете 
в кариерата и да хармонизирате личния си живот. Не пренебрегвайте партньо-
рите си – и деловите, и интимните. 

ЗАЕК (среща се и като КОТКА) 

Очаква ви голямо раздвижване и обновление. За вас 
годината също може да се определи като успешна. 

 През първата половина на 2013 г. ще трябва да се 
постараете и да използвате всяка възможност, която 
ви се дава. Стремете се да действате ефективно във 
всяка ситуация. Само така ще постигате бързо и ка-
чествено целите си. Отделяйте повече време за близ-
ките си. Грижете се за тях. Бъдете внимателни и ди-
пломатични, за да не си навлечете гнева им. 

 Втората половина на година ще бъде още по-ди-
намична. Тогава ще имате възможност да пътувате 
много и да общувате активно. Някои от вас дори ще 
сменят работата си, което ще бъде провокирано от усложнени отношения на пре-
дишното работно място. Тенденцията за смяна както на работата, така и на жили-
щето важи за всички. Промените ще ви удовлетворят и ще ви направят щастливи. 
Бъдете готови за големи непредвидени разходи в края на годината. 

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Не харчете неразумно в началото на годината, за да бъ-
дете финансово стабилни в края ù. Бъдете решителни, защото ще имате възмож-
ност да подобрите своя социален статус и качеството си на живот. 

(родените през 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 г.)

(родените през 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011 г.))

ФФОРМУЛА НА УСПЕХА Не харчете неразумно в началото на годината, за да бъ-
дете финансово стабилни в края ù. Бъдете решителни, защото ще имате възмож-
ност да подобрите своя социален статус и качеството си на живот. 
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ДРАКОН 
 

Събирате плодовете на своите усилия от предишни годи-
ни. Ще имате приятното усещане, че най-сетне ви потръ-
гва и животът ви се успокоява от безумното препускане. 

 В първата половина на 2013 г. ще получите наградите 
за положения от вас труд. Силите ви се възвръщат, как-
то и средствата, които сте вложили преди време. Всичко 
за вас ще се развива сполучливо, щастливо и без усилия. 

 Втората половина на година е малко по-напрегната. 
Възможно е да имате противоречия с партньорите си, да 
възникнат конфликти и в личния, и в професионалния 
живот. През цялата година кариерата и любовните ви от-
ношения ще се развиват успоредно. Хубавото е, че с всич-

ко ще се справите блестящо. В края на годината бъдете много внимателни в поведе-
нието си към интимния партньор и/или децата. Има опасност от сцени на ревност, 
изневери и мъчително преодоляване на конфликтите както от ваша страна, така и 
от страна на другия.

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Отстоявайте интересите си, но без да ги налагате чрез 
конфликти. Приемете с благодарност даровете на съдбата от началото на годи-
ната и се опитайте да се възползвате от тях и през втората половина на 2013-а.

ЗМИЯ 

Настъпва чудесен период за вас, защото това е ваша-
та година. Ако си направите план и сте последовател-
ни в действията си, ще бъдете много щастливи от по-
стиженията.

 По-успешна и щастлива за вас е първата половина 
на 2013 г., когато ще бъдете по-енергични. Действай-
те поетапно: обърнете внимание първо, на личния си 
живот, а после – на бизнеса. Проявете сега търпение 
и такт, за да си спестите тревоги в отношенията към 
края на годината. 

 През втората половина на годината е възможно 
да осъзнаете, че не сте успели напълно да се справите с 
поставените цели. Затова положете усилия да навакса-

те пропуснатото. Планирайте и отстоявайте позициите си. Доходите ви ще бъдат не 
много големи, но стабилни. Можете да ги увеличите, ако се мобилизирате повече. 

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Това е вашата година! Дава ви се шанс да промените 
положително живота си и да осъществите плановете си. Нищо не отлагайте! Заб-
равете за колебанията! Но помнете и че не трябва да действате необмислено. Не 
предприемайте прекалено рисковани промени. 

(родените през 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 г.)

(родените през 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 г.)

ФФОРМУЛА НА УСПЕХА Това е вашата година! Дава ви се шанс да промените 
положително живота си и да осъществите плановете си. Нищо не отлагайте! Заб-
равете за колебанията! Но помнете и че не трябва да действате необмислено. Не 
предприемайте прекалено рисковани промени. 
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КОН 
 
През тази година се налага да довършите започнати в 
миналото дела. Разработвате с пълна сила своите отдав-
на стартирани проекти, за които все не са ви достигали 
енергия и време. За вас настъпва благоприятно време за 
творческа работа, реализиране на знанията и... получа-
ване на печалба от стари инвестиции. 

 Суетите се и усещате нестабилност в първата поло-
вина на 2013 г. Тогава събитията няма да се развиват 
така, както сте очаквали. Бъдете готови и за компроми-
си. 

 Втората половина на годината ще ви донесе голя-
мо удовлетворение от работата и лично щастие. Това е 
подходящият период за реализиране на творческите ви 
планове и за постигане на целите ви. Грижете се за здра-
вето си. Предразположени сте към инфекциозни боле-
сти, обостряния на хронични заболявания и… напълняване.

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Успехът ще е с вас, ако съумеете да осъществите нови 
запознанства и партньорства през тази година. Поддържайте грижливо своите 
приятелски и делови връзки – това ще ви помогне да вървите напред. 

ОВЦА (среща се и като КОЗА)

Повечето от вас могат да очакват благоприятна и инте-
ресна година.

  През първата половина на 2013 г. се опитайте да 
възстановите своите сили и да насочите вниманието си 
към бъдещето. Сега е времето за определяне на приори-
тети и поставяне на цели. Някои от вас ще сменят ра-
ботата си с много по-престижна и доходна. Популяр-
ността ви расте. Самочувствието и увереността ви – 
също. Решаваща роля във вашето израстване ще изи-
граят ваши влиятелни и авторитетни познати и прияте-
ли. Споделяйте идеите си с такива хора, консултирайте 
плановете си с тях. 

 Втората половина на годината ще увеличи доходи-
те ви. Появяват се нови финансови източници. Пред вас 
се откриват нови перспективи, отварят ви се възможности за пътешествия. В края 
на годината обаче има вероятност да усложните отношенията си със своите близки. 
Това може да рефлектира негативно и върху професионалното ви развитие.

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Общувайте с приятели и смело придвижвайте своите 
проекти. Не забравяйте обаче за семейните си и лични връзки и ангажименти. 

(родените през 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 г.)

(родените през 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003 г.))

ФФОРМУЛА НА УСПЕХА Общувайте с приятели и смело придвижвайте своите 
проекти. Не забравяйте обаче за семейните си и лични връзки и ангажименти. 
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МАЙМУНА 
 

Година на промени! Ще имате успехи, ако бъде-
те внимателни. 

  Много динамична ще е за вас първата поло-
вина на 2013 г., когато можете да реализира-
те плановете си. Ще ви помагат приятели, коле-
ги и дори висшестоящи. Използвайте уникалния 
шанс, който ви се дава, и направете важни проме-
ни в живота си. Времето е удачно за стартиране 
на нов бизнес, регистрация на фирма или сдруже-
ние. Сега е моментът да развиете своите таланти. 
Скоро ще ви потрябват и знанията, които сте на-
трупали. Пазете се от действията на зложелатели, 

избягвайте конфликтите и изясняването на отношения с когото и да било. 
 За жалост през втората половина на годината късметът вече ще е по-далеч от 

вас. През този период отложете новите начинания, но доведете до край започнато-
то. Времето е подходящо за доразвиване на стари проекти.  

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Постарайте се през цялата година да не се отдавате на 
любовни и рисковани авантюри. В противен случай можете да изгубите всичко, 
което сте изградили до момента.

ПЕТЕЛ 

Годината ще бъде спокойна и напълно предсказуема. 
Не ви очакват големи промени, нито пък извънредни 
събития. Ще можете спокойно да развиете всичко, кое-
то сте завоювали до момента. Дава ви се шанс да раз-
ширите успешно бизнеса си. Очаквайте добри предло-
жения и благоприятни развития в работата. 

 Пригответе се за хубави събития в любовния живот 
през първата половина на 2013 г. Възможно е да при-
влечете нов човек, да създадете трайна любовна връзка 
и дори да сключите брак. Любовта и парите ще вървят 
ръка за ръка през този период. Напълно е възможно да 
развивате съвместна дейност и/или бизнес с партньо-

ра си в любовта. 
 През втората половина на годината трябва да се научите да се справяте с фи-

нансите. Управлявайте разумно парите си, не ги разпилявайте за дребни покупки. 
Има опасност от непредвидени загуби. В края на годината се пазете от инциденти, 
интриги и конфликти. 

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Разчитайте на своите сили за всичко, което ви се случ-
ва през тази година. Не се уповавайте на чужди авторитети. Харчете разумно. 

(родените през 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 г.)

(родените през 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 г.)

ФФОРМУЛА НА УСПЕХА Разчитайте на своите сили за всичко, което ви се случ-
ва през тази година. Не се уповавайте на чужди авторитети. Харчете разумно. 

а.
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КУЧЕ 
 
Годината на Змията няма да бъде особено благо-
приятна за вас, защото ще се наложи да се отка-
жете от някои свои планове и намерения. Има 
опасност от непредвидени събития и ситуации, 
които могат да се отразят неблагоприятно върху 
кариерата ви. 

 През първата половина на 2013 г. трябва да се 
мобилизирате. Разчитайте изцяло на собствените 
си сили, знания и умения. Бъдете нащрек и не се 
доверявайте на никого. Възможно е да се възполз-
ват от вас и да ви „употребят“ за лични користни 
цели. Няма да се чувствате комфортно дори и сред най-близките си хора, защото ще 
се усещате манипулирани. Не бъдете небрежни към здравето си. В този период сте 
податливи на инфекциозни заболявания. 

 Втората половина на годината ще бъде по-успешна. Тогава ставате по-увере-
ни в себе си. Откриват ви се нови възможности в кариерата, бизнеса и обучението. 

ФОРМУЛА НА УСПЕХА За да сте успешни, контактувайте само с честни и все-
отдайни хора. Търсете надеждни партньори и не се доверявайте лекомислено на 
този или онзи.

СВИНЯ

Годината на Змията няма да бъде особено успеш-
на за вас и едва ли ще се чувствате удовлетворени. 
Много от вас ще бъдат подвластни на усещането за 
несигурност, дори и да нямат реално основание за 
това.  

 Първата половина на 2013 г. ще бъде по-неста-
билната и по-тревожната. В този период повечето 
от плановете и идеите ви ще се окажат безперспек-
тивни. Добре е да се съсредоточите върху самос-
тоятелни творчески занимания. Непременно про-
дължете започнатите в миналото творчески проек-
ти. Има вероятност да възникнат трудности в отношенията с близките до вас хора, 
приятели, родственици и любими. Не продавайте имущество през този период. 

 Втората половина на годината ви дава шанс да постигнете замисленото. На-
правете си план отрано. Вече може да се върнете към старите си идеи – реализира-
нето им ще е по-успешно. Възможни са недоразумения в семейния живот и любов-
ните отношения. Бъдете по-търпеливи. 

ФОРМУЛА НА УСПЕХА Разчитайте на своите надеждни партньори. Те ще ви 
окажат изключително адекватна подкрепа, особено за бизнеса. 

(родените през 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 г.)

(родените през 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 г.)

ФФОРМУЛА НА УСПЕХА Разчитайте на своите надеждни партньори. Те ще ви 
окажат изключително адекватна подкрепа, особено за бизнеса. 
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ОВЕН
Основните събития през тази година ще са свързани с отношенията. 
Имате всички предпоставки да установявате бързи и лесни кон-
такти с противоположния пол, но тази лекота ще бъде при-
видна. Реално ще постигате това трудно. Ще водите постоян-
на борба със себе си. Ще се налага да озаптявате своята по-
словична смелост (стигаща понякога и до пълно безумие!) 
и да обуздавате агресията и обидчивостта си. В Годината на 
Змията ще трябва да се научите да управлявате всички тези 
бушуващи страсти, които пораждат у вас напрежение. За да по-
стигнете голям успех, трябва да се успокоите вътрешно.

ТЕЛЕЦ
Време е да премахнете преградите, които си поставяте сами, и да надмог-
нете резервираността си. Подгответе се за приятните изненади, 
които ви готвят предстоящите събития. Подхождайте с по-го-
лямо доверие към промените, които ви очакват в Годината на 
Змията. Ако постоянно се страхувате да не бъдете излъгани, 
то лесно и бързо ще се разминете с щастието. Бъдете увере-
ни, ако искате да имате успех. Не показвайте слабост. Не го-
ворете за недостатъците си. По-често проявявайте доброна-
мереност. Бъдете любвеобвилни и фокусирайте вниманието си 
върху семейството и роднините.

БЛИЗНАЦИ
Предстои ви да хармонизирате, задълбочите и поставите на по-висо-
ко ниво отношенията си с партньори и приятели. Опитайте се 
през тази година да не проявявате прекалената си самовлюбе-
ност, за да не отблъсквате любимите си хора. Бъдете по-отда-
дени на човека, когото наистина харесвате и обичате! Склон-
ни сте да се разпилявате в случайни връзки и взаимоотно-
шения, а това наранява партньора ви. Докажете му, че той е 
специален за вас. Отдавайте се само на хората, в чиито искре-
ни и силни чувства към вас сте убедени. Не прахосвайте енерги-
ята и любовта си. Задръжте това, което имате – то засега е ценното.

РАК
„Преобразяване“ е думата, която ще характеризира годината за вас. 
Вашата нежна, деликатна и кротка природа, ще бъде временно 
променена от решителни действия. Околните ще бъдат изне-
надани от новостите в поведението ви. В действителност вие 
сте силни и уверени хора, но не го показвате. Дошло е време 
за действие по всички направления. Амбицирани сте да под-
редите както личния, така и професионалния си живот. Дава 
ви се шанс да се справите и с двете. През тази година ще про-
явите непредсказуемост в личните си отношения, което може да 
затрудни общуването с противоположния пол.

нн-

дди, 
-

ссе 

но 
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ЛЪВ
Ще се наложи да поправите всички грешки от миналото, които сте до-

пуснали във взаимоотношенията с приятели и партньори. Най-
после ще разберете какво точно искате от близките си хора. 

Изискванията ви ще бъдат удовлетворени. През тази година 
от вас се очаква да бъдете последователни във връзките си. 
Опитайте се не само да изисквате от партньорите си, но и да 
допринасяте за хармоничните отношения. Годината на Змия-

та ще ви помогне да преодолеете някои от своите идеалистич-
ни представи и да бъдете по-практични. Ще намерите време да 

си отдъхнете от постоянните житейски търсения и тревоги. 

ДЕВА
Много сполучлива година ще бъде тази за Девите, които ще намерят 

своето щастие. Съветът е да не търсите щастието твърде далеч, 
а просто да се огледате около себе си. В месеците, подвластни 

на Змията, не отлагайте нищо – нито в личния, нито в про-
фесионалния живот. Имате шанс да напреднете много бързо 
и да осъществите желанията си. Достатъчно е само да подре-
дите приоритетите си и да бъдете аргументирани. Смелостта 

ще бъде друг голям ваш помощник. С искреност ще завоювате 
сърцата на важни за вас хора. Годината ще ви даде възможност да 

проявите най-добрите си качества. 

ВЕЗНИ
Щастлива година за Везните! Ще бъдете в центъра на събитията. При-

вличате като с магнит хубави емоции. Очакват ви професионал-
ни успехи и вълнуващи и интересни запознанства. Ще превзе-

мате нови територии и хоризонти. Очарователни и жизнера-
достни сте, а това привлича в живота ви нови хора и поло-
жителни ситуации. Увличате със своите идеи другите и лес-
но стартирате нови начинания. Ще успявате да се адаптирате 

бързо към промените и новите предизвикателства. Хубави съ-
бития ви очакват и в любовта, подходящите хора идват в живота 

ви. Само не трябва да бъдете прекалено доверчиви. 

СКОРПИОН
Успявате да преживеете щастлива година, но само при едно усло-

вие – доверявайте се на своята вродена интуиция. Правилните 
решения ще вземате инстинктивно. Дава ви се златна възмож-
ност да преодолеете своите слабости и задръжки. Поне един 
ваш голям недостатък ще бъде изкоренен завинаги. Успява-
те да се справите отлично с това, което до този момент ви се 

е струвало непреодолимо. За тези, които все още търсят своя 
партньор има добра вест – най-сетне получавате възможност 

да откриете човека на мечтите си!
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СТРЕЛЕЦ
Най-сетне ще се научите да не се „разпилявате“.  Прекалено общи-
телни, добронамерени и сърдечни сте. Кръгът ви от приятели 
се разширява непрекъснато и това ви прави и уязвими, и не-
щастни в любовта. Възможно е дори околните вече да ви въз-
приемат като лекомислени. В Годината на Змията ще се нау-
чите внимателно да подбирате своя кръг на общуване. Ще се 
освободите от ненужни връзки. Ще се научите да степенува-
те своите интереси и потребности и ще станете по-целенасоче-
ни. По-малко внимание и време ще отделяте на отношения, които 
прекалено ви изтощават или задължават.
 
КОЗИРОГ
До този момент непрекъснато сте се раздавали за другите. В Година-
та на Змията за пръв път ще направите и нещо само за себе си. 
Преодолявате (макар и временно) навика си да пренебрегва-
те своите желания и интереси. Това осъзнаване идва тъкмо 
навреме, защото, ако уловите момента, ще успеете да проме-
ните положително много неща в живота си. Успешно разши-
рявате бизнеса си, повишавате квалификацията си, намира-
те достойно място в обществото. Другата важна тема за вас са 
партньорствата. По-леко ще живеете с любимия човек под един 
покрив, ако му дадете свобода да взема самостоятелно решения.

ВОДОЛЕЙ
Ще имате много успехи. Вашата сърдечност и искренността ви ще 
се приемат възторжено от околните. Това ще бъде вашият ключ 
към всяка ситуация. Колкото по-весели и естествени сте, тол-
кова повече положителни събития ще привличате. През тази 
година ще ви се наложи да направите сериозни избори по от-
ношение на партньорствата. Дошъл е решителният момент и 
повече не отлагайте. Помнете, че можете да продължите с ва-
шето духовно и емоционално развитие дори когато сте обвър-
зани. Не се страхувайте, че ще изгубите своята индивидуалност. 
Никой не може да ви я отнеме, особено в Годината на Змията. 

РИБИ
Предстои ви основна подмяна на професионални и приятелски връз-
ки. Нужна ви е тотална промяна, защото при старите си отноше-
ния вече сте създали доста ситуации, които ви ограничават и 
затормозяват. Годината на Змията ще ви окуражи да направи-
те тази промяна много по-бързо и лесно от обикновено. Ще 
ви се наложи да поработите и върху себе си и да промени-
те някои черти от характера си. Правете приемливи компро-
миси, за да бъдете щастливи в личните отношения. Ще научи-
те някои важни уроци по партньорство. Ако реагирате бързо и 
адекватно, можете да се радвате на трайни и хармонични отношения.
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Ч
ерната водна змия се дразни от самотата и готви 
съдбоносна среща за всекиго, който дейст-
вително иска да сподели домашния уют с 

друг човек. През 2013 г. разводите ще бъдат по-
малко. Сключените бракове са обречени на дългот-
райност и щастие. Изневерите ще бъдат наказва-
ни, но искреното разкаяние ще бъде приемано. 

ОВЕН
Ако сте преживели разочарования и не сте готови за нова връзка, Змията ще ви по-
могне да я осъществите. Съдбоносната среща ви е подготвена за началото на годи-
ната. Вашият човек е някъде около вас. Може да е стар познат, съсед или колега. 
Ако не го намерите през януари, очаквайте да го разпознаете в средата на лятото. 
Семейните Овни, които искат развод, трябва да знаят, че има какво да губят! Зми-
ята не подкрепя разделите и ще направи развода ви много труден. Очакват ви се-
риозни имуществени спорове и трудно решаване на попечителството върху деца-
та. Опитайте се да приемете партньора си такъв, какъвто е. Ако това е невъзможно, 
постарайте се да отложите съдебните битки за края на годината, когато всичко ще 
мине по-безболезнено и бързо. Дълги ваканции и редовни срещи с приятели могат 
да укрепят семейния ви съюз.  

ТЕЛЕЦ
Аскетично настроените Телци, които заклеймяват случайните интимни контакти 
като неморални, ще се изненадат от себе си сега. Ако до пролетта не ви връхлетят 
зашеметяващи и дълбоки любовни чувства, поне сексуални контакти няма да ви 
липсват. Критиките от приятели и познати въобще няма да ви интересуват. Но не 
забравяйте, че Змията цени искреността и не прощава изневерите!
Безразборните и мимолетни връзки няма да донесат утеха и на необвързаните Те-
лци. Правилният избор на партньор ще бъде възможен едва през лятото или есен-
та. Не ограничавайте контактите си и се вглеждайте внимателно в обкръжението си. 
Водната змия ще укрепи брака на семейните Телци, независимо от недоразумени-
ята, които са имали с партньора си. Желанието ви да имате дете може да се сбъдне 
в края на годината. 

БЛИЗНАЦИ
Семейните Близнаци ги очаква преустройство на жилището, придобиване на не-
движима собственост, умножаване на членовете на семейството. От май до юни 
обаче има вероятност от упреци, че се интересувате повече от материалната страна 
на нещата, а не от хармонията в отношенията. Всички противоречия ще бъдат из-
гладени с искрени разговори и споделяне на развлеченията с любимия човек. 

Любовен хороскоп
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Необвързаните Близнаци да се огледат внимателно, за да открият, че любимият чо-
век е вече до тях и чака отговор на чувствата си. Дори онези от вас, които се стра-
хуват от обвързване, ще поискат да установят сериозни отношения през есента. Ще 
бъде интересно, ако попаднете на „въздушен“ човек като вас – ще ви се наложи да 
се борите за правото си да бъдете с него. Преосмисляте поведението си. Необвър-
заните с по-спокоен характер имат шанс да срещнат своята идеална половинка и да 
създадат семейство.  

РАК
Семейните Раци ще решават дребни битови проблеми, а необвързаните са застра-
шени от депресия и самота. Тези, които вече имат връзка, но все още не са взели 
решение за бъдещето ù, неочаквано ще повишат изискванията към партньора си. 
Всичко ще се промени с настъпването на пролетта. Започва период на демонстра-
ция на чувства от ваша страна. Сватби ще има много, ако оставите любовта ви да 
ръководи нещата. 
Раците, които срещнат голямата си любов през пролетта, е препоръчително да из-
чакат с вземането на съдбоносно решение за брак обаче. С настъпването на лято-
то може да дочуете неприятни слухове от завистници, които ще предизвикат у вас 
страх да не бъдете изоставени. Най-добрият начин да преборите този страх е откро-
веният разговор с партньора. 
Края на годината ще ознаменувате с лекомислени флиртове. Вероятно е обаче парт-
ньорът ви да се засегне от това. Изборът си е ваш – или щастливо семейство, или 
самота. 

ЛЪВ
Началото на Годината на Змията внася хармония в личния ви живот. Егоистичните 
Лъвове изведнъж стават нежни и грижовни. Необвързаните срещнат половинките 
си. Гаранция, че ще разпознаете веднага истинската любов сред морето от флирто-
ве и запознанства. Невинаги ще ви върви по мед и масло обаче. През пролетта ще 
бъдете неуверени в любовта. Ще имате желание и да сключите брак. При вече се-
мейните двойки може да се появят неразбирателства. Лятото е опасно за семейства-
та, в които и двамата са представители на огнени знаци. Очакват ги скандали и от-
пуски, прекарани поотделно. Не е изключено да срещнете по-млад партньор, който 
да събуди страстта ви. Но точно той ще ви върне и обратно при брачния партньор. 
В края на годината повечето Лъвове ще са оценили по достойнство качествата на 
стария си интимен партньор. Необвързаните пък ще бъдат намерили своята пра-
вилна половинка. 

ДЕВА
Девите ще имат най-голям късмет в любовта! Всички новосформирани двойки с 
Деви са „обречени“ на сключването на щастлив брак. 
През пролетта има опасност от неконтролируеми флиртове. Необвързаните биха 
могли да си позволят такива любовни пикантерии. Обвързаните обаче е добре да 
обуздаят тези свои страсти и да обърнат внимание на постоянния си партньор. Ма-
лък знак на внимание към него може да ви спести големи проблеми. Сексапилът ви 
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под покровителството на Змията няма да имат граници! Лятото обаче ще ви вразу-
ми. Изведнъж ще ви се прииска стабилност и семеен уют. Това ще почувстват всич-
ки Деви, независимо от статуса на любовната връзка, в която участват. Усещайки 
настроението ви, вашият избраник все по-често ще започва да повдига темата за 
узаконяване на отношенията. Ако осъзнаете, че сте един за друг с партньора си – не 
се колебайте и вдигнете сватба. 

ВЕЗНИ
Възходи и падения, скандали и дълбока страст, неудовлетвореност и желание за 
нови сексуални партньори… Не е ясно кое ще вземе връх през тази година. Неопре-
делеността в любовта ще събуди у някои желание за издигане в кариерата – чуде-
сен повод да оставате до късно в офиса и да излизате от вкъщи през почивните дни. 
През пролетта кризата в любовния ви живот ще стигне своя апогей. При по-лабил-
ните семейни представители на знака ще настъпи разрив в отношенията. Другите 
ще успеят да запазят контрол над ситуацията. 
Пролетта в душата ви идва през лятото. Звездите поощряват всичките ви любовни 
начинания. Семейните Везни виждат партньора си от друг ъгъл и решават да запа-
зят семейството си. През есента отново очаквайте семейни скандали. Всичко ще се 
оправи, но не допускайте външна намеса в отношенията ви. Необвързаните да оч-
акват съдбовна среща в края на годината. Половинката ви ще бъде от приятелски-
те ви среди. 

СКОРПИОН
През първите месеци Годината на Водната змия обещава незабравими моменти, из-
пълнени с нежни чувства. Малко по-късно ще се появи въпросът дали възникнали-
те отношенията да станат официални. Звездите оставят избора на вас, но ви съвет-
ват да го направите не с очите, а със сърцето си. 
Възможно е през пролетта да почувствате, че независимостта ви е ограничена от 
бурно развила се любовна връзка. Ако преживеете този период, се сдобивате с всич-
ки „права“ над щастливата любов. 
Лятото ви обещава хармония и умиротворение. Знаците на внимание към партньо-
ра ви ще потушат конфликтите помежду ви още в зародиш. Семейните Скорпиони 
да помислят и за други начини за освежаване на отношенията. 
Ако в края на годината все още търсите своята половинка, бъдете готови за роман-
тична среща и дори за предложение за брак. Но не бързайте с решението си! 

СТРЕЛЕЦ
Първата половина на Годината на Водната змия ще мине в романтична еуфория. 
Възможен е флирт по време на отпуска. 
През пролетта Стрелците ще са безсилни пред любовните проблеми. Не се коле-
байте да прекъснете връзката си, ако не ви удовлетворява. Ако отношенията ви са 
стигнали до задънена улица, обсъдете проблемите си с приятели, за да вземете най-
правилното решение. 
През лятото пред свободните представители на знака ще се открие възможност да 
срещнат половинката си. Това може да се случи неочаквано още в края на пролетта 
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и да ви гарантира едно ярко любовно лято. 
През есента ще мислите за бъдещето с любимия човек и все по-малко ще обръщате 
внимание на проблемите от настоящето. Внимавайте да не ви убегне нещо! В края 
на годината взето решение за сключване на брак ще сложи началото на хубавото ви 
любовно бъдеще. 

КОЗИРОГ
В началото на годината изпадате в депресия и самота – резултат от вашите повише-
ни изисквания към партньора. Ако обаче полагате усилия за разбирателство, ще се 
радвате на стабилни отношения, непомрачени от битови проблеми. 
Прелом в любовта възможен през март. Това е отличен момент за вземане на важни 
решения, свързани с промяна на семейния статус. Пролетта ще ви „позволи“ без-
разсъдства и вие ще спечелите интереса на особа, която харесвате. 
През лятото е възможно клюки и интриги да помрачат сериозно отношенията ви с 
нея. Най-добре е да обсъждате всичко с партньора си и да прекарвате повече време 
заедно сред природата, за да избегнете разрива. 
През зимата ще флиртувате на воля и дори ще си играете с чувствата на своите обо-
жатели. На някои от представителите на знака ще им се наложи да избират между 
временните увлечения и дълбоките чувства. Внимавайте да не паднете от два сто-
ла на земята. 

ВОДОЛЕЙ
В началото на пролетта необвързаните Водолеи просто няма да могат да стоят на 
едно място. Най-добре е да се отправите на пътешествие. Дългото пътуване ще ви 
се отрази добре. При семейните двойки периодът на нестабилност ще се замени от 
чувство на спокойствие и искреност. 
През есента необвързаните Водолеи имат шанс да срещнат своята половинка, а 
тези, които вече имат връзка – да я укрепят. 
Зимата ще подари на Водолеите любовни запознанства. Независимо от студа на-
вън, в душата ви ще е пролет. Ще преливате от нежни чувства към нов партньор. Но 
животът, построен върху една илюзия, обикновено завършва с разочарование. За-
това преди да затънете в новите си чувства, се посъветвайте с приятелите си дали 
това си заслужава.

РИБИ
Вие вярвате истински в чудеса и в любовта от пръв поглед. И ще преживеете необи-
чайно светло чувство през тази година. Очаквайте го в навечерието или пък точно 
навръх Свети Валентин. Но не мислете, че чудото ще стане без ваше участие. Ако 
водите по-активен начин на живот, съдбата ще ви подари не само временно увлече-
ние, а дългоочакваната любов. 
През пролетта необвързаните Риби сякаш ще се преобразят. Ще бъдат обаятелни и 
готови да покорят всяка сърце. Ако не се е случило през февруари, топсъбитието на 
годината за вас ще дойде с пролетта. Срещате голямата си любов! 
Есента ще е най-хубавият момент за новите двойки. Направете всичко, което за-
виси от вас, за да се сближите с обекта на своите чувства. Имате всички шансове 
да построите отношения, основани на дълбоки и нежни чувства и пълно доверие.   
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 НЕЩО РЕАЛНО ЗАПОЧВА ДА СЕ 
СЛУЧВА Емоционалното напрежение в 
първите 4–5 дни от периода е голямо, 
но това ви харесва. Темите, които ви въл-
нуват, са две: професионално развитие и 
промяна на социалния статус. Впрочем 
промяната е ваша цел и вече всички съ-
бития ви водят към нея от 15 до 19 януа-
ри. Това са най-силните и трансформира-
щи дни за целия период. Ако не се упла-
шите и преодолеете бързо инерцията, ще 
можете да се похвалите поне с една поло-
жителна новост. 

 БЛЕСТИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛИ-
ЗЪМ на 17 и 18 януари. Възможно е да 
подпишете важни договори, да привле-
чете инвестиции, да намерите начини за 
увеличаване на доходите, да излезете най-
сетне от дългия застой, в който бяхте! Ве-
роятно ще получите подкрепа и от висо-
копоставени личности. Действайте сме-
ло и ще се качите на по-високо стъпало в 
развитието си, ще подобрите качеството 
си на живот. 

 ТЕМИТЕ ЗА БИЗНЕСА И ЛЮБО-
ВТА СЕ ПРЕПЛИТАТ! Възможно е точ-
но на работното място да пламне любов 
с някой висшестоящ. Тя ще е по-силна от 
вас! Внимавайте, за да не прекалите с чув-
ствата си и с желанието си да обсебите 
другия. Овладейте и ревността си, особе-
но на 17 и 18 януари, за да не предизвика-
те обрат и проблеми в отношенията. 

 ОБЛЕКЧЕНИЕ СЛЕД НАПРЕГНА-
ТОТО ТЕМПО НА ЖИВЕЕНЕ започва-
те да усещате след 20 януари. Нажежената 
обстановка около вас се успокоява и сега 
идва време да подредите всичко ново, 
което сте привлекли в живота си. 

 ЧУДЕСНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА В 

ЕКИП е периодът от 20 до 25 януари. Ще 
се свързвате с точните делови партньори, 
приятели и съмишленици. Екипната ра-
бота ще ви спори и на 7 февруари, кога-
то успешно ще реализирате един проект с 
партньорите си. 

 ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИВНИ СТЕ 
на 22, 23 и 25 януари. Хрумват ви блестя-
щи идеи, които ще се реализират бързо. 
Всичко се подрежда логично, хармонично 
и чудесно! Трудни и противоречиви мо-
гат да ви се сторят единствено събитията 
на 25 януари. Отваря ви се възможност 
за реализация, но се появяват и времен-
ни трудности и забавяния. Подобна ще е 
ситуацията и на 30 януари. Негативните 
тенденции обаче ще бъдат временни. 

 ПРИЯТНИ НОВОСТИ В ЛИЧНИЯ 
ЖИВОТ ви носи пълнолунието на 27 
януари. Ден за контакти, творчество и 
любов. Приятели, деца и любими хора ще 
ви зарадват. Можете успешно да завър-
шите свой творчески проект и веднага да 
започнете нов. 

 ПРИЛИВНА ВЪЛНА ОТ ТВОР-
ЧЕСТВО И ЧУВСТВА ви очаква в дните 
от 26 до 28 януари. 

 ИНТУИЦИЯТА ВИ Е СИЛНА от 1 
до 4 февруари и на 6 февруари. 

 ПЛАНИРАЙТЕ БЪДЕЩЕТО СИ на 
10 февруари, когато е новолунието във 
Водолей. От този ден нататък можете да 
правите амбициозни планове е да реали-
зирате и най-смелите си идеи. Има риск 
да се почувствате напрегнати и неувере-
ни от 9 до 11 февруари, но погледнато 
по-общо, положителната енергия на но-
волунието ще ви влияе с пълна сила след 
12 февруари. Тогава ще вземате много 
по-бързи решения и ще се концентрирате 
върху важните за вас неща. 

 СИЛНИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ СА 
ДНИТЕ от 12 до 15 февруари. Очаквайте 
нови възможности и предложения както 
в работата, така и в личния живот. Една 
приятелска връзка бързо може да прерас-
не в любов. 

ОВЕН 
(21.03–20.04)
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 СПОКОЙНИ И ХАРМОНИЧНИ 
СТЕ в емоционално отношение от 15 до 
19 януари. Преосмисляте плановете си. 
Възможно е да смените курса на идеите 
си за бъдещето ви. 

 ВАЖНИ ЖИТЕЙСКИ РЕШЕНИЯ 
вземате на 17 и 18 януари. Това са дни на 
прозрения и важни открития както от 
философски, така и от чисто битов харак-
тер. Дните са успешни за онези, които се 
занимават с наука, право, туризъм и ре-
клама. Ако ви предстои подписване на ва-
жни договори, вземане на изпити и ваде-
не на разрешителни, лицензи или визи, 
направете го на 17 и 18 януари.

 НОВО НАЧАЛО Дори да не се стре-
мите към промени, след 20 януари те сами 
ви намират. Събитията видимо се уско-
ряват, а вътрешното ви напрежение нара-
ства. От 22 до 26 януари разчитайте на 
идеи и предложения, отправени към вас. 

 ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА От 22 до 
26 януари разчитайте на помощ от инсти-
туции, делови партньори и авторитетни 
личности. Тези контакти освен престиж 
ви носят и пари. На 26 януари получава-
те сериозна финансова помощ! Възмож-
но е това да са пари, които отдавна сте за-
работили. 

 ЩАСТЛИВ ДЕН е 26 януари. Освен 
че увеличавате доходите си, се чувствате 
и много енергични. Уверени сте в себе си 
и успешно реализирате идеите си. С как-
вото се захванете ще ви донесе успех и 
придобивки в бъдеще. Освен за работа-
та и за близките си направете нещо и за 
себе си.

 ВРЕМЕННИ ТРУДНОСТИ очаквай-
те на 25 януари. Развръзката на предпри-

етото от вас обаче ще е положителна, въ-
преки техническите трудности по изпъл-
нението му. Възможно е да изгубите ва-
жни документи. На този ден ще ви е труд-
но да се изразявате и да представяте иде-
ите си адекватно. Аналогични трудности 
ще имате и на 30 януари, когато ще тряб-
ва да направите сериозни отстъпки как-
то в личния, така и в деловия живот. Ако 
професията ви е публична или се занима-
вате с консултантска дейност и право, на 
25 януари не са изключени затруднения 
с неизрядни клиенти. Внимавайте с пуб-
личните изяви – и най-незначителен про-
пуск от ваша страна ще ви направи лоша 
реклама. 

 РАДВАТЕ СЕ НА СЕМЕЙНО ЩАС-
ТИЕ от 26 до 28 януари. На пълнолуние-
то на 27 януари ще имате пълна къща, 
нови придобивки, събирания и гости.

 ДЕМОНСТРИРАТЕ ПРОФЕСИО-
НАЛНИТЕ СИ УМЕНИЯ СЪС ЗАМАХ 
от 1 до 4 февруари. Показвате на какво 
сте способни и получавате адекватна по-
мощ от приятели. Задържани до този мо-
мент проекти се задвижват успешно. На 
6, 7 и 8 февруари пък се задвижват ваши 
идеи, свързани с образование и пътуване. 
На 7 февруари ще получите хубаво пред-
ложение от чужбина. Тогава привличате и 
любов от далече. 

 ЕНЕРГИЕН СПАД ви грози от 9 до 
11 февруари. Напрегнати сте. Не е изклю-
чено делови партньори или приятели да 
ви подведат. Новолунието на 10 февру-
ари ще ви направи неуверени, особено в 
работата. 

 ПРОМЕНИ В РАБОТАТА очаквай-
те след 10 февруари, когато рязко можете 
да смените и полето, на което се изявява-
те. Някои от вас се замислят за самостоя-
телен бизнес. Безработните пък ще имат 
по-добри предложения за работа. Най-ус-
пешни ще са дните от 12 до 15 февруари 
– тонусът ви се връща, както и увереност-
та в професионалния и личния живот. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04–20.05)
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 ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ДЕЙСТВА-
ТЕ МОБИЛИЗИРАНО от 15 до 19 яну-
ари. Заемете се с нетърпящите отлага-
не финансови въпроси. Ако имате час-
тен бизнес, очаквайте финансови пробле-
ми, свързани с разпределяне на капитала 
и неговото управление. Но и всички оста-
нали Близнаци ще бъдат финансово при-
теснени от 15 до 19 януари. 
През целия период от 15 до 19 януари ви 
препоръчвам да се посветите на важните 
въпроси, свързани с наследства, разпре-
деление на капитали, застраховки и нало-
зи. Не отлагайте нищо в тези сфери.

 ВЗЕМАТЕ МНОГО ВАЖНИ РЕШЕ-
НИЯ на 17 и 18 януари. Ще усетите лич-
ната си сила и ще тествате решимостта 
си точно сега. Разбулвате една тайна и се 
ориентирате по-правилно в обстановка-
та. Вземате едно от най-важните решения 
за годината! 

 ОТЪРВАВАТЕ СЕ ОТ ОБСЕБВАЩИ 
ОТНОШЕНИЯ Ако до този момент сте 
имали трудни и обсебващи отношения в 
личния и в деловия живот, на 17 и 18 яну-
ари „печелите“ шанса да се отървете от 
тях, да станете самостоятелни, да пари-
рате контрола над себе си. Освобождава-
те се завинаги от нещо, което дълго време 
ви е тежало. 

 ПОСТАРАЙТЕ СЕ ДА ОВЛАДЕЕ-
ТЕ ПРИТЕСНЕНИЕТО И СТРАХОВЕ-
ТЕ СИ от 15 до 19 януари. Не се товарете 
с много ангажименти. Вършете само най-
важното, свързано с капитали, застрахов-
ки и наследства. Нямате много енергия до 
19-и включително. Препоръчвам ви во-
дни процедури, сауна и плуване за „отми-
ване“ на напрежението. 

 СЪБУЖДАТЕ СЕ С НОВО, ПО-ХУ-

БАВО НАСТРОЕНИЕ на 20 януари. 
Страховете ви са изчезнали, финансовите 
притеснения – също. Слънцето навлиза в 
хармоничния за вас знак Водолей и ви да-
рява с нови възможности и интересни кон-
такти. 

 ШАНСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ се откриват пред вас на 22, 
23 и 26 януари. Хрумват ви оригинални 
и дори революционни идеи за бъдещето, 
които могат да променят живота ви към 
по-добро. През тези дни бъдете отворени 
за всичко прогресивно и ново. 

 СПЪНКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ очак-
вайте на 25 и 30 януари. Съобразявайте 
се със закона и с мнението на началници-
те. Поне временно! 

 НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДЕНЯ НА ПЪЛ-
НОЛУНИЕТО В ЛЪВ на 27 януари, кога-
то ще привлечете на своя страна нужните 
ви хора и ще попаднете на нужната ви ин-
формация. Не се изолирайте днес! Дори 
нарочно търсете връзки и нови контакти! 

 ИМАТЕ ЛЮБОВ, ПАРИ И САМО-
ЧУВСТВИЕ НАКУП през периода от 2 
до 25 февруари, когато Венера пребива-
ва в хармоничния ви знак Водолей. Тя ви 
дава шанс да подобрите отношенията си и 
да привлечете в обкръжението си нужни-
те ви хора. Особено на 6 и 7 февруари. 

 НАВЛИЗАТЕ В ПОЗИТИВЕН ПЕРИ-
ОД след новолунието във Водолей на 10 
февруари. Усещате вътрешна свобода и 
лекота. Появяват се нови възможности за 
развитие, обучение, пътувания в чужби-
на, нови договори и нови партньори. За-
дължително общувайте повече в седми-
ците след  10 февруари, най-вече с хора 
от чужбина. Пътувайте повече. Има опас-
ност на 9 и 10 февруари да изпитате труд-
ности в работата, но те ще са временни. 

 РАЗЧИТАЙТЕ НА РАЗБИРАНЕТО 
И ПОДКРЕПАТА НА ОКОЛНИТЕ от 12 
до 15 февруари. Сякаш всички ще са съ-
гласни с вас (в това число и строгите ин-
ституции, от които зависи развитието в 
работата ви). Това е силен период в про-
фесионално отношение!  

БЛИЗНАЦИ 
(21.05–21.06)
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 В СЛОЖЕН ПЕРИОД СТЕ от 15 до 
19 януари. Бъдете по-сдържани, когато 
общувате с партньорите и шефовете си. 
Не се конфронтирайте с никого. Ще при-
вличате контрастни събития и противо-
речиви хора, които ще ви напрягат доста, 
а на моменти дори и ще ви шокират. 

 ЗДРАВЕТО ВИ Е РАЗКЛАТЕНО Без 
тонус сте, защото Слънцето е твърде да-
леч от вас – в срещуположния знак Ко-
зирог. Пазете се от простуди. Спазвай-
те режим на работа и почивка. Хранете 
се здравословно и не се товарете много с 
ангажименти и емоции, защото бързо ще 
се почувствате изтощени и обезкуражени.

 В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО ВИ 
ЩЕ СА ПАРТНЬОРСТВАТА – и дело-
вите, и интимните. От 15 до 19 януари и 
особено на 17-и и 18-и бъдете бдителни, 
защото тогава ще се развият важни съби-
тия в тази сфера. Личните ви отношения 
започват да стават трудни и обсебващи. 
Добре ще се чувстват само Раците, кои-
то имат публични професии и общуват с 
много хора. Горещо ви съветвам да вярва-
те повече в себе си и да не величаете псев-
доавторитети. Ако преодолеете неувере-
ността си, ще успеете да се наложите. 

 НЕ ПРАВЕТЕ СЦЕНИ НА РЕВНОСТ 
на 17 и 18 януари! Кризата в личните от-
ношения е временна. Някои Раци точно 
в този период могат да се влюбят или да 
се увлекат във флирт, което ще ги зареди 
с енергия и оптимизъм. След време тази 
връзка може да прерасне в много добро 
приятелство. Но внимавайте да не поро-
дите ревност у постоянния си партньор. 
Съветвам ви от 15 до 19 януари да даря-
вате повече любов и внимание на близ-

ките си.  
 ВНИМАВАЙТЕ С ПАРИТЕ след 20 

януари! Възможно е да ви изненадат не-
приятно големи суми за плащане. Пазе-
те баланс между приходите и разходите. 
Пари ще идват, особено на 22, 23, 25 и 26 
януари, но ще се налага бързо да се раз-
плащате с тях. Например на 25 януари 
хем получавате голяма сума, хем сте при-
нудени веднага да я похарчите. На този 
ден внимавайте какви финансови до-
кументи подписвате. Четете и дребния 
шрифт в договорите.  

 ПЪЛНОЛУНИЕТО на 27 януари 
много ясно ще ви покаже кой е верният 
път за вас да спечелите пари и да укрепи-
те здравето и самочувствието си. Вземате 
правилни решения. Избирате пътя на съ-
зиданието. Избягвайте всичко, което ви 
прави неспокойни, затормозени и изпраз-
ва не само душата ви, но и банковата ви 
сметка. Труден ден в това отношение ще 
бъде 30 януари.

 ТЕМАТА ЗА ПАРТНЬОРСТВАТА 
ПРОДЪЛЖАВА и след 20 януари, само 
че плътно преплетена с темата за парите, 
за тяхното печелене и разпределение. 

 В СЪЗИДАТЕЛЕН ПЕРИОД СТЕ от 
1 до 7 февруари. Можете да се възползва-
те от новите делови предложения, които 
ще ви направят, както и от предложения 
за нова работа или обучение. Реклами-
райте дейността си. Не пренебрегвайте и 
връзките си с чужбина – там се крие  къс-
метът ви. Хубав ден в това отношение е 10 
февруари, който ще постави началото на 
важни промени в живота ви. 

 ВЪЗДЪРЖАЙТЕ СЕ ОТ БЪРЗИ И 
РАДИКАЛНИ РЕШЕНИЯ от 9 до 11 
февруари. Но след това настъпва добър 
период, когато успешно се справяте в ра-
ботата и с всичко, което изисква отговор-
ното ви отношение и вниманието ви. 

 ДЕЙСТВАЙТЕ С РАЗМАХ от 12 
до 15 февруари. Можете да разчитате на 
подкрепата на околните. И на вдъхнове-
ние свише.  

РАК (22.06 – 21.07)
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 ОТЕГЧЕНИ СТЕ През първите дни 
на периода ще гледате с голяма досада на 
всичко, което започва с думата „трябва“. 
Ще имате усещането, че дните си приличат. 
Рутинната работа ще ви отблъсква. Колко-
то и да не ви харесва, по-добре се концен-
трирайте върху служебните си ангажимен-
ти и срещите с роднини от 15 до 19 януа-
ри. Бъдете много старателни и инициатив-
ни на 17 и 18 януари и не отказвайте нищо 
ново, което ще ви предложат. Не странете 
от колектива, включвайте се в съвместни 
дейности и проекти, за да не се изключи-
те от благоприятните възможности, които 
ще ви донесе бъдещето. Дръжте се по-мило 
с колегите през тези дни! Въобще обявете 
дните от 15 до 19 януари за дни на стара-
нието, дисциплината и отхвърлената рабо-
та. Скоро ще бъдете възнаградени за това!

 ПОСЕТЕТЕ ЛЕКАР, ако имате здраво-
словни неразположения през периода от 
15 до 19 януари. Ще ви бъде поставена вяр-
ната диагноза. Лечението ще е успешно. За-
почнете да се храните по-здравословно.

 АКЦЕНТЪТ СЕ ИЗМЕСТВА ВЪРХУ 
ПАРТНЬОРСТВАТА след навлизането 
на Слънцето в знака Водолей на 20 януа-
ри. Ще имате успех, ако си партнирате до-
бре с колегите. 

 БЪДЕТЕ ДИПЛОМАТИЧНИ от 20 
януари до 15 февруари. Не пренебрегвай-
те мнението на другия, но все пак защита-
вайте и своето.
Дните са благоприятни за вашата реализа-
ция, особено ако се занимавате с изкуство 
или имате публична професия. На 22, 23 
и 25 януари ще се радвате на популярност 
и симпатии. Това са дни на нови предло-
жения, съвместни проекти и инициати-
ви. Заздравявате и семейните отношения, 

както и тези с деловите партньори. 
 ПОДПИСВАТЕ ИЗГОДНИ ДОГОВО-

РИ на 22 и 23 януари. 
 ПРОТИВОРЕЧИВ ДЕН е 25 януари. 

Съветвам ви днес само да приемате и об-
мисляте различни предложения. Не оф-
ормяйте и не подавайте документи за 
нищо, защото ще има забавяния. Макар и 
временни, те много ще ви изнервят.

 НАЙ-ХУБАВИЯТ ДЕН за вас е 27 яну-
ари, когато е пълнолунието в Лъв. Чу-
десен момент за завоюване на нови прос-
транства и сърца. Ако ви предстои презен-
тация, насрочете я за тази дата. Днес общу-
вайте с активни и успели хора, за да можете 
да получите шанс за нов път и развитие. 

 ВЕНЕРА ИЗОСТРЯ ВНИМАНИЕ-
ТО ВИ НА ТЕМА ПАРИ И ЛЮБОВ след 
2 февруари, когато навлиза в знака Водо-
лей. Привличате нови партньори, обожа-
тели, клиенти и поддръжници на 6, 7 и 8 
февруари. Тогава сте силни и в публич-
ните изяви, както и в екипната работа. 

 ДОБРИ ФИНАНСОВИ НОВИНИ 
очаквайте на 4 и 5 февруари. Възползвай-
те се от всички добри предложения за ин-
вестиции. 

 НЕ РИСКУВАЙТЕ обаче от 9 до 11 
февруари, когато вече сте по-уязвими по 
отношение на парите. Не се доверявайте 
на съмнително финансиране от страна на 
непознати. 

 СЛАБИ, ЗАВИСИМИ И БЕЗ ТОНУС 
можете да се почувствате на 10 февруари, 
когато е новолунието във Водолей. 

 ТРУДЕН ДЕН ЗА ЛЮБОВНИТЕ ОТ-
НОШЕНИЯ е 11 февруари. На 10 и 11 
февруари правите анализ на любовни-
те си връзки досега, както и на другите 
партньорства. От някои партньорства мо-
жете да се откажете доброволно. Или пък 
да прекратите някои приятелски връзки, 
които ви изглеждат неудовлетворителни. 

 В ИДЕАЛНА ФОРМА сте от 12 до 15 
февруари. Привличате нови хора в рабо-
тата и в любовта. Преодолявате зависи-
мостите си както в интимния живот, така 
и в бизнеса.   

ЛЪВ (22.07–22.08)
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 В ДОБРА ФОРМА СТЕ от 15 до 19 
февруари. Очаква ви силен творчески пе-
риод. Давате най-доброто от себе си. Ня-
кои от вас ще са във вихъра на любо-
вта. Правите инвентаризация на прия-
телствата си и подобрявате отношенията 
си с близките и с децата. В тези дни Де-
вите няма да приличат много на себе си. 
Сякаш временно ще са „изгубили“ някъ-
де своята пословична срамежливост, а и 
своята критичност. Периодът от 15 до 19 
януари е съзидателен и творчески. Сме-
ло започнете реализацията на най-смели-
те си идеи на 17 и 18 януари. Ако влага-
те повече любов в работата си, ще имате 
и повече успех. Някои Деви точно сега ще 
решат да си имат наследник.

 ОТНОВО СИ СТАВАТЕ ИСТИН-
СКИ ДЕВИ след 20 януари – по всички 
познати „точки и параграфи“. Ще рабо-
тите усърдно и прилежно и ще постигате 
добри резултати, особено ако сте се въз-
ползвали от силния творчески импулс в 
началото на периода. Не изпускайте от 
очи преките си задължения, но се поста-
райте покрай работата да заздравите от-
ношенията си с колегите, а и вкъщи – със 
своите близки. 

 СПРАВЯТЕ СЕ С ПЛАНИНИ ОТ РА-
БОТА от 20 до 30 януари. На 22 и 23 яну-
ари ще блеснете със знания и професио-
нализъм и ще бъдете забелязани точно 
от когото трябва. На 25 януари получа-
вате адекватно възнаграждение за труда 
си. Днес обаче трябва да внимавате, кога-
то обработвате документи и информация. 
По-добре отложете тази работа за 26 яну-
ари, когато е щастливият ден на Девите в 
професионално отношение. Печелите одо-
брение, признание и подкрепа от шефове-

те и от институции, от които зависите. 
 НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНО ДА БЪДАТ РАЗ-

БУЛЕНИ НЯКОИ ВАШИ ТЪМНИ ТАЙ-
НИ. „Осветява“ ги пълнолунието в Лъв 
на 27 януари. 

 ОБЩУВАЙТЕ ПО-СДЪРЖАНО от 
2 до 15 февруари, особено с интимни-
те и деловите си партньори. Марс навли-
за в конфликтния за вас знак Риби и ак-
тивизира както общуването, така и ини-
циативността и конфликтността ви. На 
4 февруари извлечете полза от добрата 
страна на Марс – контактувате без про-
блем, получавате подкрепата, която ви 
трябва. Хубав ден е и 6 февруари – отно-
во става въпрос за работа, разбира се, но 
този път можете да възобновите стари, 
много полезни връзки, които ви трасират 
бъдещето. И финансовото ви положение 
се стабилизира. Пак ще работите много, 
но поне ще получавате адекватно възна-
граждение. На 8, 9 и 10 февруари обста-
новката ще е напрегната и конфликтна. 
Конкуренцията ви се „събужда“ – бъдете 
готови за предизвикателства и надпрева-
ра. Старайте се обаче вие да не провоки-
рате конфликти, защото това би ви изто-
щило много.

 ПРОБЛЕМИ С ПАРТНЬОРИТЕ – 
както с деловите, така и с интимните ви 
партньори – очаквайте от 9 до 11 февру-
ари включително. Възможно е да се по-
чувствате уморени и неразположени през 
този период. Обърнете сериозно внима-
ние на здравето си. 

 НАМИРАТЕ СИ НОВА РАБОТА с 
подкрепата на новолунието на 11 февру-
ари. Или пък ви повишават в службата. 
Подобрявате отношенията си с колегите. 
Започвате диета, откривате успешно лече-
ние на здравословен проблем. Подобря-
ва се и здравето на близки и роднини, за 
които се грижите. 

 ОПТИМИЗМЪТ ВИ СЕ ВРЪЩА и 
остава плътно с вас през периода от 12 
до 15 февруари. Радвате се на първите по-
зитивни резултати от новите решения, 
които взехте.  

ДЕВА (23.08 – 22.09)
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 ЗАПОЧВАТЕ ПЕРИОДА В ИЗОЛА-
ЦИЯ Ще изпитвате потребност да се уе-
дините на тихо и спокойно място от 15 
до 19 януари. През тези дни не е препо-
ръчително да се насилвате с работа, която 
изисква много активни контакти и пуб-
личност. Слънцето в момента е разполо-
жено неблагоприятно спрямо вашия знак. 
Единствените полезни неща, които може-
те да свършите с успех, са да заздравите 
връзките си с близки и роднини и да ре-
шите дълго отлагани семейни въпроси. 
На 17 и 18 януари получавате шанс да въ-
зобновите прекъснати връзки с роднини 
или да подобрите поразвалени отноше-
ния с тях. Има благоприятна възможност 
да уредите документи и наследства, да се 
разберете за бъдещо управление на имоти 
и за важни семейни финансови въпроси. 

 НАВЛИЗАТЕ В ДИНАМИЧЕН ПО-
ЗИТИВЕН ПЕРИОД от 20 януари. 
Слънцето е вече във Водолей и ви зареж-
да с много енергия и вдъхновение. Става-
те напълно различни – контактни и об-
щителни. Създавате нови приятелства и 
получавате възможности за изява. От 20 
януари до 15 февруари ви съветвам да 
обръщате повече внимание на децата и 
приятелите си и да ги подкрепяте. Може 
да се наложи да им помогнете и финансо-
во, не само емоционално.

 БЪДЕТЕ ПО-ПЕСТЕЛИВИ от 20 
януари до 2 февруари. 

 ДОБРИ ДНИ ЗА ОБЩУВАНЕ са 22, 
23 и 25 януари. Ще успеете да свърши-
те много работа. Само на 25 януари вни-
мавайте, защото е двойнствен ден – от 

една страна, ще имате вдъхновение и ще 
ви хрумват добри идеи, но от друга стра-
на, нещо все ще ви спъва действията. Не 
се отказвайте да действате обаче, защото 
още на следващия ден се намират точни-
те хора и средствата, от които се нужда-
ехте. В подобна ситуация ще бъдете и на 
30 януари. Тогава не насилвайте нещата. 
Примирете се с трудностите и ограниче-
нията и отстъпете временно. 

 В СИЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД сте 
от 20 януари до 15 февруари. Всичко ще 
се развива бързо и навреме. 

 РАЗДВИЖВАНЕ НА ЛЮБОВНИЯ 
ФРОНТ очаквайте след 2 февруари, кога-
то и Венера влиза във Водолей и активи-
зира емоционалния и сексуалния ви жи-
вот. Очаквайте нови връзки и нови въз-
можности за творчество.

 БЪДЕТЕ ПО-ОРГАНИЗИРАНИ от 1 
до 8 февруари. Не отлагайте работата си, 
защото периодът е позитивен и всичко ще 
успеете да свършите качествено и в срок. 
Най-силните ви дни са 4, 6, и 7 февруари. 

 ПОВРАТЕН МОМЕНТ за творчество-
то, отношенията с децата, зачатието, лю-
бовта и приятелствата е новолунието във 
Водолей на 10 февруари. Ако искате нещо 
да се развива добре и трайно в бъдеще, 
стартирайте го след 11 февруари. Тогава 
не е изключено да започнете нова любов-
на връзка или нов творчески проект. 

 МАЛКО ПО-ТРУДНИ ДНИ за вас са 
тези от 8 до 11 февруари включително. 
Тогава бъдете прилежни в работата си! Не 
купувайте нищо, преди да сте се убедили, 
че наистина ви трябва. 

 НАЙ-ПОЗИТИВЕН И СИЛЕН ПЕ-
РИОД за вас е този от 12 до 15 февру-
ари – както по отношение на любовта, 
връзките и отношенията с децата, така и 
в работата (включително и в работата по 
творчески проекти). Добрата новина е, че 
и в материално отношение ще процъфтя-
вате сега. Доходите ви се стабилизират. 

ВЕЗНИ 
(23.09 – 22.10)
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 НА ДЕЛОВА ВЪЛНА СТЕ от 15 до 
19 януари – командировки, нови контак-
ти, събиране на информация… Позитив-
ни сте и печелите приятели. Дори коле-
гите не могат да устоят на скорпионския 
ви чар. 

 ВДЪХНОВЕНИЕ И ЛЮБОВ На път 
сте да осъществите една от най-интерес-
ните си и страстни връзки на 17 и 18 яну-
ари. Не употребявам думата „страстни“ 
обаче в сексуалния ù смисъл. Вие всич-
ко вършите с неописуема страст – трябва 
само някой да възбуди интереса и любо-
питството ви. Точно това ще стане на 17 и 
18 януари – ще откриете нещо вдъхновя-
ващо за творчество и изследване. Започ-
вате с желание новия проект и даже увли-
чате и нови хората, с които скоро ще ста-
нете много добри приятели, а може и де-
лови партньори. Да, ще има и любов и тя 
ще е магията! 

 НАМЕРЕТЕ СИ НОВО ЗАНИМА-
НИЕ! Послушайте съвета ми от 15 до 19 
януари да започнете нещо, което да ви 
погълне изцяло – хоби, изучаване на нов 
език или усвояване на интересни знания 
от друга, различна от професионалната 
ви сфера. Гарантирам ви, че много бързо 
ще напреднете и много скоро ще се радва-
те на изключително добри резултати.  

 НАВЛИЗАТЕ В ПО-НАПРЕГНАТ 
ПЕРИОД от 20 януари. Ще трябва да по-
лагате повече усилия, за да напредвате в 
развитието си. И сякаш ще се чувствате 
принудени да действате бързо, което ще 
ви създаде напрежение. 

 ЗДРАВОСЛОВНИ НЕРАЗПОЛОЖЕ-
НИЯ От 20 януари до 15 февруари може 
да се почувствате изтощени. Има риск от 

обостряне на хронични заболявания, осо-
бено на 25 и 30 януари. 

 СЛЕДЕТЕ КОНКУРЕНЦИЯТА ИЗ-
КЪСО В дните около пълнолуние – от 
26 до 28 януари включително – трябва 
да сте в максимално добра професионал-
на форма. Въпреки че 26 и 27 януари са 
почивни дни, не изпускайте от очи кон-
куренцията, началниците си, клиентите, 
колегите и деловите си партньори. Ако се 
мобилизирате сега, ще получите шанс да 
израснете в кариерата. Не си позволявай-
те разсеяност и немарливост – наблюда-
ват ви! 

 ЕМОЦИОНАЛНИ БУРИ очаквайте 
след 2 февруари. В един и същи ден и Ве-
нера, и Марс се преместват в други знаци 
(Венера във Водолей, където е напрегнато 
разположена спрямо вас, а Марс в Риби – 
това, за ваш късмет е хармонично разпо-
ложение!). От една страна, се активизи-
рат приятелските и любовните ви контак-
ти. Очаквайте срещи, покани за партита, 
нови флиртове. Но от друга страна, това 
няма да ви носи донесе удовлетворение. 
Или поканите ще идват от хора, които не 
харесвате, или връзките, които се опита-
те да създадете, ще се окажат безперспек-
тивни въпреки чувствата. Съветът ми е 
много да не се вживявате и да не драма-
тизирате. 

 ПРОДУКТИВЕН Е ПЕРИОДЪТ от 2 
до 15 февруари. Дни на вдъхновение са 4, 
6 и 7 февруари. Тогава можете да получи-
те и добри предложения. Както и през пе-
риода от 12 до 15 февруари включител-
но, когато стартирате свои творчески про-
екти. Малко по-напрегнати ще се чувства-
те от 9 до 11 февруари, когато ви съвет-
вам да се щадите и да не се товарите с ра-
бота. Добрата новина е, че след новолуние-
то във Водолей на 10 февруари и по-спе-
циално от 12 до 15 февруари, ще се рад-
вате поне на една положителна новост в 
дома си – нова придобивка, подобрение 
на отношенията с близките, някой ви идва 
на гости и ви носи добри вести… 

СКОРПИОН 
(23.10 – 22.11)
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 В ЕНЕРГИЕН ЗАСТОЙ СТЕ от 15 до 
19 януари. Емоционално нестабилни сте. 
Грижете се за себе си и не се предавай-
те на черногледството. По-добре вземе-
те решение да действате, за да подобрите 
живота си. Движете се повече, приемай-
те витамини и повече „жива“ храна (без 
консерванти, която не е минала през то-
плинна обработка). 

 ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИ СТЕ КЪМ 
ПРОСТУДИ и инфекциозни заболява-
ния от 15 до 19 януари. Има риск и от 
обостряне на хронични страдания, свър-
зани с черния дроб и жлъчката. Избяг-
вайте мазните храни. Периодът е много 
подходящ за провеждане на диети и про-
чистване на организма. Инвестирайте 
сега в своето здраве. Постарайте се обаче 
да не пиете безразборно лекарства. 

 СТРЕМИТЕ СЕ ДА ПОВИШИТЕ ДО-
ХОДИТЕ СИ Другата важна тема, коя-
то ще бъде засегната в дните от 15 до 19 
януари е печеленето и разпределянето на 
парите. Желанието на някои Стрелци да 
повишат доходите си ще се превърне дори 
в натрапчива идея. Хубавото е, че ще се 
появят възможности да постигнете тази 
своя цел. Не пропускайте дните 17 и 18 
януари, когато ще получите пари за добре 
свършена работа. 

 САМООЦЕНКАТА ВИ СЕ ПОВИ-
ШАВА Някои от вас ще направят може 
би най-важната „революция“ – ще прес-
танат да оценяват себе си толкова строго 
и критично.

 ПО-ДИНАМИЧЕН ПЕРИОД наста-
ва след 20 януари. Самочувствието ви е 
стабилно. Подредили сте приоритети-
те си. Много важни ще бъдат дните от 
22 до 25 януари включително – за реа-

лизация на идеи, за пътувания, оформя-
не на документи и ходене по учреждения. 
Само на 25 януари може да имате труд-
ности в комуникацията. Но все пак денят 
е много щастлив – бъдете отворени към 
нови предложения. Силен ден е и 26 яну-
ари, когато можете да стартирате важни и 
надеждни партньорства както в личния, 
така и в професионалния живот. 

 НОВИ ХОРИЗОНТИ отваря пред 
вас пълнолунието на 27 януари. Денят 
ще е чудесен. Получавате силен позити-
вен импулс от вселената. Общувайте кол-
кото може по-активно, потърсете кон-
такти с нови хора, разширете познания-
та си. Помислете за ново образование, до-
пълнителни специализации или учене на 
чужд език. Един Стрелец трябва постоян-
но да се движи, да се обучава и да превзе-
ма нови пространства. Иначе не се чув-
ства щастлив. Включете се в курсове, се-
минари, конференции, уредете си пътува-
не в чужбина, затвърдете задграничните 
си контакти. Всички идеи, които ви хрум-
нат днес, ще бъдат реализирани с лекота 
след 10 февруари. 

 „СПУСЪКЪТ“ НА ВАШИЯ УСПЕХ 
ще е новолунието във Водолей на 10 фев-
руари. Натрупали сте сериозна материал-
на база, за да осъществите и най-смели-
те си идеи. 

 ПРИЯТЕЛСКИТЕ ВИ ОТНОШЕ-
НИЯ СЕ АКТИВИЗИРАТ след 2 февруа-
ри. На 6 и 7 февруари очаквайте щастли-
ви срещи и перспективни нови запознан-
ства. Но най-добре да отложите старти-
рането на новите отношения, договорите 
и новите начинания за след 10 февруари, 
когато ще ви върви по вода.

 НАПРЕЖЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО 
ще има след 2 февруари, защото Марс е в 
конфликтния за вас знак Риби и провокира 
разгорещени спорове, които често прераст-
ват в скандали. Бъдете по-сдържани на 4 
февруари, както и от 9-и до 11-и включи-
телно. След 12-и се създава възможност за 
изглаждане на отношенията.  

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 – 21.12)
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 ХУБАВ ПЕРИОД! От всички знаци 
вие сте в най-благоприятни позиции от 
15 до 19 януари. Много силни сте, защото 
Слънцето е във вашия знак и ви зарежда 
с много енергия. Венера също е в Козирог 
и това повишава самочувствието ви, по-
мага ви в общуването, в любовта и в биз-
неса. Възползвайте се максимално от пре-
доставените ви възможности. 

 ЩЕ ВИ ВЪРВИ В ЛЮБОВТА на 17 
и 18 януари. Както и в завързването на 
приятелства. Бизнесът и новите инициа-
тиви също ще се развиват добре. Всичко 
в тези дни ще вършите от сърце и с мно-
го желание. Имате възможност да задъл-
бочите емоционалните и сексуални си от-
ношения с човек, който наистина ви при-
влича. 

 УСПЕХ В БИЗНЕСА очаквайте от 15 
януари до 1 февруари, когато  и Венера 
е в Козирог, и ви помага да укрепите са-
мочувствието си. Чудесни дни за разви-
ване на самостоятелен бизнес, сключване 
на договори, споразумения, дългосрочни 
партньорства и успешни сделки. Може-
те да промените своя външен вид към по-
добро през този период. Ще имате успех и 
в любовта, и в приятелските връзки. 

 ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ Съ-
средоточени сте върху реалните си пости-
жения, финансовите и материални при-
добивки и създаване на повече сигурност 
и комфорт около себе си. Това можете да 
направите на 22 и 23 януари, както и на 
25 и 26 януари – дни, в които получава-
те и пари. Или пък намирате допълнител-
ни източници за печалба. Правите добри 
инвестиции. Обстоятелствата ви създават 
чувство за сигурност и възможности за 

бъдещо развитие. 
 НЕ ПОЕМАЙТЕ ОТГОВОРНОСТИ 

на 25 януари. Внимавайте какви обеща-
ния давате. Денят е хубав само да прие-
мате предложения и идеи. Не поемайте 
отговорности, не подписвайте договори, 
внимавайте при боравене с информация. 

 НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА ПРИЯТЕ-
ЛИ на 31 януари – може нещо да се обър-
ка и потърпевшите да сте вие. Не се дове-
рявайте и на фондации и организации. Не 
се занимавайте с благотворителност днес. 

 НАТРУПВАНЕТО НА НОВИ ЗНА-
НИЯ оставете за след 2 февруари. Знани-
ята ще ви потрябват много скоро! 4, 6, 7 и 
8 февруари са подходящи за активизира-
не на контактите, особено със стари при-
ятели. През тези дни работите чудесно в 
екип, сработвате се с колегите, справяте 
се блестящо с текущата работа. 

 НОВИ ХОРИЗОНТИ СЕ ОТКРИ-
ВАТ ПРЕД ВАС на 7 февруари, когато 
сте в най-добрата си форма. Ще имате ус-
пех както в работата, така и в обучението. 
На този ден можете да вземете решение 
за бъдещо развитие, което да ви открие 
нови хоризонти. 

 ЕМОЦИОНАЛНО УЯЗВИМИ СТЕ 
от 9 до 11 февруари включително. Ще 
почувствате рязък спад на енергията 
си. Дните ще ви се сторят дълги и труд-
ни. Потъвате в тревоги и лошо настрое-
ние. Не се насилвайте с работа. По-добре 
се отдайте на почивка сега. На 10 февру-
ари е новолунието във Водолей. Няма да 
имате достатъчно енергия. 

 ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗДРА-
ВЕТО СИ след 12 февруари, когато си 
връщате предишната добра форма. До 15 
февруари стабилизирате здравето си бла-
годарение на профилактичните процеду-
ри, които сте предприели. Откривате под-
ходящото лечение на даден проблем. До-
бри новини очаквайте и в сферата на фи-
нансите. Разширявате бизнеса си или на-
мирате нова, по-платена и перспективна 
работа.  

КОЗИРОГ 
(22.12 – 20.01)
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 ПРОБЛЕМЕН И НАПРЕГНАТ е пе-
риодът от 15 до 19 януари. Бъдете вни-
мателни към себе си и към другите, осо-
бено докато настъпи рожденият ви ден. 

 ПРОБЛЕМНИ ОТНОШЕНИЯ са въз-
можни от 15 до 31 януари. Не се кон-
фронтирайте с партньори, приятели или 
работодатели. Най-опасни и конфликтни 
са дните 17 и 18 януари. Вътрешни борби, 
несподелени емоции, липса на внимание 
и невъзможност за реализация на талан-
тите ви няма да ви дават мира.  

 ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО И 
СПОКОЙСТВИЕТО СИ поне от 15 до 
19 януари. Имунитетът ви е понижен, 
предразположени сте към раздразнител-
ност и депресии. Особено на 18 януари 
не бива да се връщате към стари модели 
на поведение и да задълбавате в емоцио-
нални проблеми. Препоръчително е до 19 
януари да направите анализ на отмина-
лата година и да си извлечете поуките на 
спокойствие. Постарайте се да оставите в 
миналото всички стари проблемни теми. 

 ОПТИМИСТИЧЕН ПЕРИОД на-
стъпва за вас след навлизането на Слън-
цето във Водолей на 20 януари. Влезте в 
този позитивен период, без да носите със 
себе си негативите от миналото. Само 
така ще се почувствате истински щаст-
ливи. 

 В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ на 22, 23, 
25 и 26 януари. Потръгва ви в семейните 
и любовните отношения на 22 и 23 януа-
ри. Получавате силен импулс да се зани-
мавате с творчески проекти или с други 
дейности, които ви доставят удоволствие. 

 РАЗНООБРАЗИЕ В РАБОТАТА вна-
сяте от 22 до 26 януари. Прилагате раз-

личен творчески подход и нови оригинал-
ни решения. Най-хубавото е, че ще може-
те да си позволите лукса да се занимавате 
с това, което наистина ви харесва и в кое-
то сте талантливи. 

 ФОКУС ВЪРХУ ПАРТНЬОРСТВА-
ТА слага пълнолунието в Лъв на 27 януа-
ри. По време на пълнолуние събитията се 
„виждат“ прекалено контрастни. „Лъсва“ 
всичко хубаво, но и всички недостатъци 
също. Възможно е да укрепите отношени-
ята си, но може и да ги развалите. Бъдете 
внимателни и не отблъсквайте с агресия-
та си хората около себе си.  

 НАЙ-ХУБАВИЯТ ВИ ПЕРИОД за-
почва след 2 февруари, когато и Венера 
навлиза в знака Водолей и ви дарява с чар 
и хармония. Отношенията ви с околни-
те ще бъдат по-балансирани. Не е изклю-
чено да се влюбите и да започнете нова 
любовна връзка. Любовта ви ще е мно-
го силна.

 НОВИ ЛЮБОВНИ И ПРИЯТЕЛСКИ 
ОТНОШЕНИЯ може да завържете от 2 
до 15 февруари. Моментът е отличен и 
за заздравяване на настоящите ви връз-
ки. Чудесен период и за творческа работа 
и обмен на информация и идеи. Не забра-
вяйте да дарите внимание и любов и на 
децата си, особено на 7 февруари. Започ-
нете да им се доверявате. 

 ОПАСНОСТ ОТ ФИНАНСОВИ ЗА-
ГУБИ или непредвидени харчове са въз-
можни от 8 до 10 февруари. Старайте се 
да не си вадите много често портмонето. 

 ВРЕМЕННИ ЕМОЦИОНАЛНИ 
ПРОБЛЕМИ са възможни на 11 февру-
ари. Отново става деликатна темата за 
приятелските и лични връзки.

 МОЩНА ПОДКРЕПА ВИ носи но-
волунието във Водолей на 10 февруа-
ри. След тази дата късметът ви се „раз-
вързва“. По-внимателни бъдете само от 8 
до 11 февруари. След 12 февруари нищо 
няма да може да спре положителното об-
новление в живота ви.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 – 19.02)
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 АКТИВИЗИРАЙТЕ ОБЩУВАНЕ-
ТО от 15 до 19 януари, за да заздрави-
те своите приятелски и делови контакти 
(най-вече с началниците и висшестоящи-
те). Старайте се да си говорите повече с 
хората, които споделят вашите интереси. 

 ЛЕСНО СИ ВРЪЩАТЕ СТАРИЯ 
БЛЯСЪК И ПОПУЛЯРНОСТ на 17 и 18 
януари – използвайте всяка минута, как-
то в официална, така и в неформална сре-
да да заздравите връзките си и да ги пос-
тавите на искрена приятелска основа. Ако 
имате публична професия, на 17 и 18 яну-
ари ще спечелите доверието на още при-
върженици. Успявате да реализирате иде-
ите си по много талантлив начин, така че 
да имате полза не само вие, но и голяма 
група хора около вас. 

 ПРЕДПРИЕМЕТЕ ПЪТУВАНИЯ от 
15 до 19 януари. Сега е добре да прове-
дете важните си разговори. Това е подхо-
дящо време и за трансформация на биз-
неса ви. 

 ДЕЙСТВАЙТЕ МАЛКО ПО-ПРИ-
КРИТО след 20 януари. Не бива да при-
вличате чужди погледи и да сте в устата 
на хората. От 22 до 25 януари ви съвет-
вам да обмисляте важните за вас неща на-
саме. Ще имате силна интуиция, особено 
на 25-и. Само трябва да се пазите от за-
дкулисни сплетни, клевети и заговори на 
този ден. Не се доверявайте и не приемай-
те всяка информация с открито сърце, за-
щото някой може да се опита да ви мани-
пулира чрез нея. 

 РАЗДВИЖВАНЕ В СЛУЖБАТА оч-
аквайте на 27 януари. Подобрявате отно-
шенията си с колегите. Справяте се с ог-

ромно количество работа с творчески 
подход. Получавате заслужени награди 
и повишения. Ако имате някакви здра-
вословни проблеми, потърсете лекарско 
мнение. Днес ще ви поставят много лесно 
правилната диагноза. 

 ТРУДЕН ДЕН е 30 януари – може да 
имате проблеми със закона. Внимавай-
те, когато подписвате договори. Не е из-
ключено сега временно да получите отказ 
за образователен проект, специализация 
или задгранично пътуване. Наблюдавайте 
нещата отблизо, за да  сте изрядни в доку-
ментацията и да сте информирани добре. 

 ПРИЛИВ НА ЕНТУСИАЗЪМ И 
ЕНЕРГИЯ усещате след 2 февруари, ко-
гато Марс навлиза в знака Риби и ви дава 
сили за действие, за да бъдете много по-
успешни в бъдеще. 

 СИЛЕН ТВОРЧЕСКИ ДЕН е 4 февру-
ари, когато ще бъдете невероятно гъвка-
ви. Интуицията ви е много вярна – ведна-
га ще усещате правилната посока, в която 
да се движите. Други подобен хубав пери-
од е този от 6 до 8 февруари включител-
но. Имате не само идеи, но и достатъчно 
знания и способности да ги реализирате. 
Намирате мястото, където ще се чувства-
те най-щастливи и полезни. 

 НЕ ТОЛКОВА УСПЕШНИ ДНИ ви 
очакват от 9 до 11 февруари включител-
но. Не бъдете чак толкова доверчиви сега. 
Новолунието на 10 февруари може да ви 
направи доста уязвими, особено ако има-
те някакви емоционални и психологич-
ни задръжки и проблеми. През тези дни 
много ясно можете да разберете кой е ис-
крен с вас и от кого трябва да се прикри-
вате. 

 СТАВАТЕ ПО-УВЕРЕНИ след 12 фев-
руари. Успявате да преодолеете скрити-
те си страхове. За някои от вас това ново-
луние може да активира и тайни любов-
ни връзки с хора от далече, с които имате 
дълбока духовна връзка. 

РИБИ 
(20.02 – 20.03)
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