JeŜeli chciałbyś wiedzieć, co o Twoim znaku zodiaku mówią gwiazdy,
koniecznie to przeczytaj!!!
Baran wyróŜnia się z pośród znaków
zodiaku duŜą aktywnością i odwagą. Nie
warto czynić zbędnych obietnic, bo traci
instynkt zdobywcy i przestaje się Tobą
interesować. Jak z nim rozmawiać? Jasno,
bez owijania w bawełnę, śmiało patrząc mu
w oczy. Ceni siłę i zdecydowanie. Jak go
rozszyfrować? Obserwując gesty, mówi szybko i
gestykuluje, warto zwrócić uwagę na wyraz twarzy.
Bliźnięta wyróŜniają takie cechy
jak idealizm i współczucie w
stosunku
do
słabszych
istot.
Najlepiej okazać mu sympatię
wspierając go. Targające nim
wątpliwości sprawiają, Ŝe jest pełen
sprzeczności. Jak z nim rozmawiać? Rozmawiając za
pomocą niedomówień. Odpowie ci w ten sam sposób i tak
powstanie wasz wspólny kod. Jak go rozszyfrować? To
proste, obserwuj jego twarz, ma wszystko na niej
wypisane.
Byk ceni sobie lojalność i dobrobyt.
MoŜna sobie zaskarbić jego uczucie
powodując, by jak najmniej rozmyślał i
analizował uczucia. Im dłuŜej myśli tym
mniej wie, co czuje. Jak z nim
rozmawiać?
Starannie
formułując
wypowiedź, to przekona go o twojej
inteligencji. Jak go rozszyfrować?- Wystarczy uwaŜnie
słuchać, zwracając uwagę na dobór słów, którymi się
posługuje, nie dzieje się to przypadkowo. Słowo dla Byka
jest kodem, alchemią.
KozioroŜec to typ zorganizowany i
uporządkowany. Bywa czasem samolubny.
Dając poczucie bezpieczeństwa. Nie grozi mu
poraŜka, zdrada, brak pieniędzy. Jak z nim
rozmawiać? Powoli. Nie jest wylewny wobec
kogoś, kogo dobrze nie zna. Jak go
rozszyfrować? Obserwując jego zachowanie
w grupie. Mało mówi, ale emanuje z niego
silna osobowość, która sprawia, Ŝe wszyscy
czekają na jego zdanie.
Lew ceni sobie lojalność i oddanie, nigdy
nie wybaczy zdrady. MoŜna w nim
znaleźdź dobrego partnera będąc szczerym
i uczciwym. Jest w stanie pogodzić się z
wieloma rzeczami pod warunkiem, Ŝe
znane mu są zasady gry. Jak z nim
rozmawiać? Traktując rozmowę jak grę, lubi bowiem
dyskusje pełne kurtuazji, zabarwione uwodzicielską nutą i
odrobiną erotyzmu. Jak go rozszyfrować? Analizując jego
uśmiech, który wyraŜa zaufanie i sympatie do rozmówcy.
Człowiek z pod znaku Panny ceni sobie
akcję i zdecydowanie w postępowaniu.
Wiedząc, Ŝe nie chodzi o obowiązek, lecz o
pragnienie i emocje. Jak z nią rozmawiać?
Tylko konkrety, Panna nie lubi ogólników.
Jak ją rozszyfrować? -Obserwując, gdy ma
na coś ochotę i wstydzi się powiedzieć.
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Raka wyróŜnia duŜa zdolność
poświęcania się sprawom, w które
wierzy. Łatwo zyskać jego uczucie
dając mu komfort psychiczny. Miłość
powinna stać się wygodnym gniazdkiem, w którym będzie
oddawać się marzeniom i snom na jawie. Jak z nim
rozmawiać? Unikać słów, które nic nie znaczą. Męczą go
zbyt długie zdania. Lubi osoby, które potrafią prowadzić
dialog z jego milczeniem. Jak go rozszyfrować? Nawet nie
próbuj, próŜny trud, który moŜe go tylko wystraszyć. Rak
moŜe sam uchylić rąbka tajemnicy, ale czyni to nader
rzadko.
Ryba wybija się na tle społeczeństwa
swoją kreatywnością i bogatym Ŝyciem
wewnętrznym. Być blisko, ale nigdy nie
narzucać
się
swoją
obecnością
i
przemoŜną chęcią pomocy. Jak z nią
rozmawiać? - Starannie dobierając słowa,
gdyŜ przywiązuje wielką wagę do ich
sensu i wydźwięku. Słyszy o wiele więcej
niŜ przeciętny człowiek, ale zwykle to, co chce usłyszeć.
Jak ją rozszyfrować? - Nawet nie próbuj, nigdy ci się to nie
uda. To raczej Ryba bez trudu ciebie rozszyfruje, jeśli tylko
będzie miała na to ochotę.
Ze Skorpionem naleŜy postępować
rozwaŜnie, poniewaŜ jest w gorącej
wodzie kąpany. Nie ukrywając
własnych oczekiwań i marzeń. Jak z
nim rozmawiać? Zdecydowanie i
pewnie, zachowując cały czas
kontakt wzrokowy. Jak go rozszyfrować? Z zaskoczenia
nocą, gdy się przebudzi poproś by opowiedział swój sen.
Strzelec
ceni
dobroć,
szczerość,
pomaganie innym. NaleŜy dać mu duŜo
spokoju,
bo
Strzelec
nie
znosi
bezsensownej zazdrości. Jak z nim
rozmawiać? Inteligentnie i uŜywając
starannej
polszczyzny.
Jak
go
rozszyfrować? Pod wpływem silnych
emocji ma wszystko wypisane na twarzy.
Dla Wagi waŜnymi wartościami są
równowaga wewnętrzna i sprawiedliwość.
NaleŜy kochać Wagę akceptując, Ŝe się nie
zmieni, choć jej humory cięŜko zrozumieć.
Jak z nią rozmawiać? Posługując się
metaforą: lubi przedstawiać świat w
obrazach, na których odgrywa rolę bohatera. Jak ją
rozszyfrować? Nawet nie próbuj, Waga jest urodzoną
dyplomatką, kiedy napotka przeszkodę woli ją ominąć niŜ
zaatakować frontalnie.
Wodnikiem rządzi Uran i Saturn.
WyróŜniają go duŜa intuicja i chęć
przewodzenia. Mając świadomość, Ŝe
Wodnik nie jest do końca szczery, gdy
mówi, Ŝe miłość to nic powaŜnego,
naprawdę bardzo cierpi przy rozstaniu.
Jak z nim rozmawiać? Budząc jego
ciekawość. Jak go rozszyfrować? Wyłapując wszystkie jego
kompleksy i pomagając się od nich uwolnić.

