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ози термин означава момента,
когато Луната няма активно взаимодействие с останалите планети. Тогава влиянието ù е твърде слабо
и неефективно, макар че понякога точно Луната без курс води до парадокси и
аномалии в живота ни, провокира неочаквани и непредвидими събития. Някои наричат Луната без курс лунна пауза, Луна без ход или Луна на свободен/
празен ход.
Как ще ни повлияе Луната без курс зависи от рождената ни карта, от спецификата на характера ни, а също и от моментното ни настроение и психо-физическо състояние.
Добре е да се наблюдавате по-внимателно, когато в лунния календар забележите знака на Луна без курс –
. Това
ще ви помогне да се възползвате максимално ефективно от периодите на неактивна Луна.
ЛУНАТА Е БЕЗ КУРС, КОГАТО…
…стои на прага – т.е. намира се в последните градуси на определен зодиакален 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 сфера, се развива трудно и бавно по време
на лунна пауза. Добре да се освободите
поне за малко от угнетяващото и ограничаващо 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 душевния си комфорт и да релаксираме.
Посветете това време на себе си. Отдайте се на молитви и духовни практики,
като йога. Моментът е подходящ за психоанализа, медитация или просто за почивка (ако това е възможно, разбира се).
ЕТО КАКВО ОЩЕ
МОЖЕТЕ ДА ПРАВИТЕ:
Да довършвате вече започната работа, която не изисква особено внимание.
Да подавате „неутрални“ документи (като данъчни декларации например). Такива, които не биха променили нищо съществено в живота ви, след
като ги подадете. За подаване на по-важни документи и за делова работа този
период НЕ Е подходящ.
Да четете (особено литература за
духовно самоусъвършенстване), да се
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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 материализират. Не започвайте нови начинания, а само ги планирайте. Планираното
днес, ще се реализира. Работата в екип няма да ви спори. Не се преуморявайте, не яжте люто и горещо и не пийте алкохол, ако 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 щедростта си. Не се гневете. Сдържайте емоциите си. Денят е идеален за гладуване 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 интензивно физическо натоварване! Освободете се от негативните емоции. Отрицателните мисли и действия могат да прераснат в агресия. Анализирайте реакциите си при контактите си с хората. Ако случайно разлеете олио, значи сте се отклонили 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 взимайте 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 целите 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 храната 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 изАСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013
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…ОВЕН

Л

есно приемате нови идеи. Шанс за реализация. Инициативни и напористи сте, но и
доста своенравни, сприхави и избухливи (особено ако зодията ви е Овен). Изразявате емоциите си спонтанно и дори демонстративно. Ставате 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 текстилни изделия и на предмети за бита.
За какво НЕ е подходящ моментът Не спорете. Старайте се да не избухвате. Контролирайте егоизма си. Не сключвайте брак (рискувате конфликти в бъдеще). Не подписвайте
договори и не инвестирайте дългосрочно.

…ТЕЛЕЦ

С

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: ушите, очите, носа, мозъка, кръвоносната
система, зъбите.
Лекувайте и укрепвайте: бъбреците и пикочния мехур.
Избягвайте умственото и
нервно напрежение, работата
под стрес и многолюдните компании. Не преяждайте. Операциите на главата и на очите
са противопоказни. Не вадете
зъби (може само ако случаят е
спешен).
Полезни храни: магданоз, копър, целина, краставици и тиква. Не бива да ядете мазно и
люто.
Профилактика Лечебните и
успокояващи вани с лайка и
невен. Използвайте пикочогонни средства – чайове от червени боровинки или касис.

ЗДРАВЕ
Не натоварвайте: гърлото, шията, тила, ендокринната система и най-вече щитовидната жлеза.
Лекувайте и укрепвайте: половите органи и ануса.
Избягвайте операции на шията, сливиците и щитовидната жлеза. Не премахвайте бенки и брадавици. Не пийте студени напитки и не яжте студени храни. Гладуването ще ви се
удава трудно.
Полезни храни: морска риба,
водорасли, разнообразни свежи зеленчуци.
Профилактика Пийте чай от
лайка. Той ще ви балансира отлично.

тавате по-земни и материални. Изпитвате
нужда от сигурност и защита. Проявявате чувство за собственост към вещи, партньори и пари. Не са изключени сцени на ревност.
Упорството доминира в общуването. Отваряте се за любовта (не е изключено да се зародят
трайни чувства). Възприемчиви сте към красотата. Склонни сте към преяждане и прекаляване със секс.
За какво е подходящ моментът Сключване
на брак, партньорства и съдружия. Зачеване на дете. Започване на работа, свързана с
мода, дизайн, изящни изкуства, музика. Покупки на луксозни стоки. За сделки с недвижими имоти. За лечение и профилактика на
половите органи.
За какво НЕ е подходящ моментът За поемане на рискове и за дейности, изискващи бързо вземане на решения. Има опасност
от хранителни отравяния.
АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

Новолуние
Пълнолуние
Първа четвърт
Последна четвърт

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

Фази на нарастваща Луна

28

Фази на намаляваща Луна
Слънчево затъмнение
Лунно затъмнение

Хармоничен и успешен ден,
подходящ за всякакви дейности. Възползвайте се максимално!

Овен
Телец

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

Близнаци
Рак
Лъв
Дева
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Стрелец
Козирог

Луна
в знак

2
ср

20/21
от 22.25 ч.

3
чт

21/22
от 23.30 ч.

4
пт

от 3.12 ч.

последна
четвърт

Диетите дават добър резултат. Отслабва се лесно и трайно.
Моментът не е подходящ за диети. Отслабва се трудно и нетрайно.

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

13.32–23.58 ч.

25/26
от 4.07 ч.

0.00–0.29 ч.
(10.29–12.35 ч.)
(12.35–19.30 ч.)

26/27
от 5.15 ч.

4.29–23.58 ч.

27/28
от 6.17 ч.

0.00–10.55 ч.
(10.55–14.30 ч.)

28/29
от 7.12 ч.
29/1
от 21.45 ч.

21.45–23.28 ч.

от 10.28 ч.

от 10.54 ч.
новолуние в
Козирог
от 21.45 ч.

от 11.01 ч.

12.49 ч.

15
вт

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

(15.00–19.00 ч.)

8
вт

14
пн

Интернет проекти, събиране на информация, виртуални връзки, компютърни преинсталации.

0.00–3.12 ч.

1.14–8.10 ч.

13
нд

Преговори, анализи, съвещания, оформяне на договори, сериозни разговори на различни теми.

(след 11.00 ч.)
14.15–23.58 ч.

24/25
от 2.56 ч.

12
сб

Планиране на бъдещето, активни действия за реализиране на нови инициативи. Перспективи за самостоятелен бизнес, победи, нови пробиви.

(след 19.35 ч.)

7
пн

11
пт

Зъболечение

0.00–19.35 ч.

23/24
от 1.45 ч.

от 8.09 ч.

10
чт

МОМЕНТЪТ Е ПОДХОДЯЩ/НЕПОДХОДЯЩ ЗА:

22

Характеристика на деня
в символи

22/23
от 0.37 ч.

9
ср

Допълнителни символи

Лунен
ден

19/20
от 19.36 ч. от 21.22 ч.

6
нд

Внимание! Луна без курс!
След знака се посочва времетраенето на периода.
0.00–0.13 ч.
Например

Скорпион

Фаза на
Луната

1
вт

5
сб

Внимание! Ретрограден
Меркурий!

Везни

януари
Диети

Основни символи

Дата

Л
Е
Г
Е
Н
Д
А

1/2
от 7.59 ч.

след
10.54 ч.

0.00–11.02 ч.
до 11.01 ч.

2/3
от 8.38 ч.

10.38–23.58 ч.

3/4
от 9.13 ч.

0.00–12.50 ч.

4/5
от 9.44 ч.
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Здравна прогноза
за 2013 година

З

др
дравословното
ни състояние се
определя не само от Слънцето и
Луната, които преминават през
зодиакалните знаци, но и от т. нар. в астрологията бавни планети – Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. От тях
най-бавно се движат транссатурновите
– Уран, Нептун и Плутон. Затова тяхното въздействие върху нас не се установява толкова лесно и бързо. Изследвания и наблюдения в областта на медицинската 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 необходимостта от продължително лечение и хирургични намеси настъпва, след като някоя от тези висши планети – Уран, Нептун и Плутон – са засегнали важен здравен сектор от хороскопа на даден човек.
(Това може да се установи само чрез изCREDIT / WWW.123RF.COM
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готвянето на индивидуален хороскоп –
бел. ред.)
В по-общ аспект Сатурн и Юпитер са
по-осезаеми в своето въздействие, което се усеща от по-голяма група хора.
През цялата 2013 г. Сатурн ще се
движи през знака на Скорпиона. Планетата се свързва с кармата и хроничните заболявания, между които има
причинно-следствена връзка. В своя
дълбок генезис хроничните заболявания са кармични. От гледна точка на медицинската астрология Сатурн в Скорпион прави уязвими дебелото черво и
половите органи. Препоръчително е и
при най-малките болестни симптоми в
тези органи да потърсите лекарска помощ.
В началото на годината (до 25 юни)
Юпитер се намира в Близнаци. Неговото влияние от медицинска гледна точка 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 знака Рак, където се чувства много комфортно и проявява своите най-добри
качества. Юпитер в Рак ще благоприятства лечението на заболявания на
стомаха и млечните жлези.
Внимание! Юпитер в Рак често подпомага натрупването на излишни килограми.
Ракът е знак, който се свързва с храненето, а Юпитер е планета, която провокира разширението, завземането на нови
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2013

Годината на
Водната змия

а 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.

Н

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, небесносиньо и зелено. Черният цвят символизира дълбокия Космос,
както и водните дълбини. Затова през тази година очаквайте да вземате по-мъдри и дълбоко обмислени решения.
мията – символ на мъдрост, прозорливост, воля и красота, е най-почитаното животно от Изтока. В Япония
изразът „Красива сте като змия!“ е найценният комплимент за една жена. Но
нека българските мъже не го изричат, че
здравата ще си изпатят. Защото Западът
асоциира Змията с изкушението и коварството.
Творческият потенциал се разгръща максимално и хората израстват духовно. Мощната жизнена енергия Кундалини се изобразява като спяща в основата на гръбнака на всеки човек змия.
Пробудена, тази енергия облагородява
и духа, и тялото. Най-облагодетелствани от нея ще бъдат хората със силна интуиция, творческите натури, лечителите, психолозите и екстрасенсите.
Сексуалната енергия също е „събудена“ през тази година. Насладите и
развлеченията ни влекат. Змията умее
умело да използва секси излъчването си,
за да се издигне в кариерата. Пазете се

З

АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

от подобни манипулации!
Не бива да се държите агресивно,
злобно и нападателно. Колкото по-лошо сте настроени към света, толкова полошо ще се развива животът ви. С други 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 годината на компромисите, а на конфликтите (както в личния живот, така и в политиката). Лъжите, измамите и подмолните действия също няма да са рядкост.
Съпружеските и любовните отношения ще бъдат подложени на сериозна 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 типичните за Змията методи, естествено

КАКВО ВИ ОЧАКВА, АКО СТЕ...
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В ГОДИНАТА НА ЗМИЯТА

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)

(родените през 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008 г.)
За вас годината ще е напрегната. Вероятни са проблеми 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 могат да усложнят както семейните/интимните, така и
деловите си отношения. Не са изключени големи загуби (включително и на ценни за вас хора), особено
ако позволите черногледството да ви завладее и се пуснете по наклонената плоскост на конфликта. Каквото и да ви се случва, запазете положителната си настройка. 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.
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ФОРМУЛА НА УСПЕХА Бъдете позитивни и търпеливи и късметът сам ще ви
намери в края на годината!

ВОЛ (среща се и като БИВОЛ)

ОВЕН
Основните събития през тази година ще са свързани с отношенията.
нИмате всички предпоставки да установявате бързи и лесни контакти с противоположния пол, но тази лекота ще бъде привидна. Реално ще постигате това трудно. Ще водите постоянна борба със себе си. Ще се налага да озаптявате своята пословична 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 постигнете голям успех, трябва да се успокоите вътрешно.

ТЕЛЕЦ
Време е да премахнете преградите, които си поставяте сами, и да надмогди,
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 уверени, ако искате да имате успех. Не показвайте слабост. Не говорете за недостатъците си. По-често проявявайте добронамереност. Бъдете любвеобвилни и фокусирайте вниманието си
върху семейството и роднините.

БЛИЗНАЦИ
Предстои ви да хармонизирате, задълбочите и поставите на по-висосе
ко ниво отношенията си с партньори и приятели. Опитайте се
през тази година да не проявявате прекалената си самовлюбеност, за да не отблъсквате любимите си хора. Бъдете по-отдадени на човека, когото наистина харесвате и обичате! Склонни сте да се разпилявате в случайни връзки и взаимоотношения, а това наранява партньора ви. Докажете му, че той е
специален за вас. Отдавайте се само на хората, в чиито искрени и силни чувства към вас сте убедени. Не прахосвайте енергията и любовта си. Задръжте това, което имате – то засега е ценното.

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

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 положителни промени. Получавате реална подкрепа
и помощ от приятели, съмишленици и партньори.
Втората половина на годината ще е по-напрегната. Внимавайте да не влошите отношенията
си с близките хора и партньори. Пазете се и от лъжеприятели и забъркване в интриги. Някои от деловите ви партньори ще изгубят доверието ви – бъдете готови да се справяте сами
нататък. В края на годината разчитайте повече на роднините си. Търсете компетентно мнение преди да предприемете нещо важно. Не тръгвайте неподготвени.

РАК
„Преобразяване“ е думата, която ще характеризира годината за вас.
но
Вашата нежна, деликатна и кротка природа, ще бъде временно
променена от решителни действия. Околните ще бъдат изненадани 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 подредите както личния, така и професионалния си живот. Дава
ви се шанс да се справите и с двете. През тази година ще проявите непредсказуемост в личните си отношения, което може да
затрудни общуването с противоположния пол.

ФОРМУЛА
Ф
ОРМУЛА 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 „здраве“, „кариера“ и „финанси“.
АСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013
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Това е откъс от списанието. Цялото списание може да намерите в www.biblio.bg
Прогноза за периода от 15 ЯНУАРИ до 15 ФЕВРУАРИ 2013 г.
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ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)

ПРОБЛЕМЕН И НАПРЕГНАТ е периодът от 15 до 19 януари. Бъдете внимателни към себе си и към другите, особено докато настъпи рожденият ви ден.
ПРОБЛЕМНИ ОТНОШЕНИЯ са възможни от 15 до 31 януари. Не се конфронтирайте 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 талантите 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 раздразнителност и депресии. Особено на 18 януари
не бива да се връщате към стари модели
на поведение и да задълбавате в емоционални проблеми. Препоръчително е до 19
януари да направите анализ на отминалата година и да си извлечете поуките на
спокойствие. Постарайте се да оставите в
миналото всички стари проблемни теми.
ОПТИМИСТИЧЕН ПЕРИОД настъпва за вас след навлизането на Слънцето 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 щастливи.
В ОТЛИЧНА ФОРМА СТЕ на 22, 23,
25 и 26 януари. Потръгва ви в семейните
и любовните отношения на 22 и 23 януари. Получавате силен импулс да се занимавате с творчески проекти или с други
дейности, които ви доставят удоволствие.
РАЗНООБРАЗИЕ В РАБОТАТА внасяте от 22 до 26 януари. Прилагате разАСТРОБРОЙ, Бела, 1 (179), 2013

личен творчески подход и нови оригинални решения. Най-хубавото е, че ще можете да си позволите лукса да се занимавате
с това, което наистина ви харесва и в което сте талантливи.
ФОКУС ВЪРХУ ПАРТНЬОРСТВАТА слага пълнолунието в Лъв на 27 януари. По време на пълнолуние събитията се
„виждат“ прекалено контрастни. „Лъсва“
всичко хубаво, но и всички недостатъци
също. Възможно е да укрепите отношенията си, но може и да ги развалите. Бъдете
внимателни и не отблъсквайте с агресията си хората около себе си.
НАЙ-ХУБАВИЯТ ВИ ПЕРИОД започва след 2 февруари, когато и Венера
навлиза в знака Водолей и ви дарява с чар
и хармония. Отношенията ви с околните ще бъдат по-балансирани. Не е изключено да се влюбите и да започнете нова
любовна връзка. Любовта ви ще е много силна.
НОВИ ЛЮБОВНИ И ПРИЯТЕЛСКИ
ОТНОШЕНИЯ може да завържете от 2
до 15 февруари. Моментът е отличен и
за заздравяване на настоящите ви връзки. Чудесен период и за творческа работа
и обмен на информация и идеи. Не забравяйте да дарите внимание и любов и на
децата си, особено на 7 февруари. Започнете да им се доверявате.
ОПАСНОСТ ОТ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ или непредвидени харчове са възможни от 8 до 10 февруари. Старайте се
да не си вадите много често портмонето.
ВРЕМЕННИ ЕМОЦИОНАЛНИ
ПРОБЛЕМИ са възможни на 11 февруари. Отново става деликатна темата за
приятелските и лични връзки.
МОЩНА ПОДКРЕПА ВИ носи новолунието във Водолей на 10 февруари. След тази дата късметът ви се „развързва“. По-внимателни бъдете само от 8
до 11 февруари. След 12 февруари нищо
няма да може да спре положителното обновление в живота ви.
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Дните за зачатие по
Лунния календар
Д

енят, 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 планирано 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 бъдещите родители.
Астрологията дава възможност да се определи моментът за зачеване, който е уникален за всяка жена. За целта е необходимо да знаете в кой лунен ден сте родена и да следите новолунията. 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. Следващите четири дни от получената дата (т.е. от 16 до 20 януари 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 връзката между зачеването и лунните дни. Тя ще обобщи въпросите ви и ще
им отговори на страниците на списание „Бела“ – бел. ред.)

WWW.123RF.COM
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КАКВО ЩЕ Е ДЕТЕТО, АКО Е ЗАЧЕНАТО НА...
ЛУНЕН
ДЕН

ДЕНЯТ Е...

1

подходящ

Детето ще бъде закриляно.

подходящ

Детето ще бъде закриляно.

2
3
4
5

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВАШЕТО ДЕТЕ

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

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

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 живеят дълъг и интересен живот.

7

подходящ

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

8

подходящ

9

Ще бъде със силен характер, волево и хармонично.

неподходящ Детето може да наследи тежка карма.

10

подходящ

Ще обича да пътешества, ще има дух на откривател и просветител.

11

подходящ

Ще блести с остър ум и ще е дълголетно.
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