Любовен Анализ
от Кирилина

Ключ към Анализ на Картата на Запознанство/Любовната Карта
Деня, в който срещнете някого за пръв път или правите любов с някого за пръв път, оказва
мощно влияние върху развитието на връзката. Този анализ ще ви позволи да узнаете за
вашите лични Транзити, в които сте се намирали на датата на запознанството ви, както и
Универсалните Звезди на тази дата, на базата на научно доказани принципи на шестизмерната Астрология на Влъхвите.

Кратко Упътване
Хоризонталните
ленти с цветове =
Транзитите за деня
Всяка хоризонтална
линия = един цикъл
Имате проблем да
видите нещо?
Променете
настройките на вашия
дисплей или
увеличете мащаба на
изгледа.
Накратко:
Колкото повече
положителни
Транзити има за
всеки човек и в
рамките на самия
ден, толкова подобре!
Ако вашите лични
Транзити и/или
Универсални Звезди
сочат голям брой
неблагоприятни
Транзити, бъдете
предпазливи!

Категории Транзити и Дни

Флирт Транзити и Дни

Транзити и Дни на Заслепение

Благоприятни Транзити и Дни Рисков Флирт Транзити и Дни Ядрени Транзити и Дни
Пепеляшкови Транзити и Дни Сексуални Транзити и Дни

Разбито сърце Транзити и Дни

Романс Транзити и Дни

Стратегии
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Разбирането на вашия Анализ на Първата Среща
Датата на първата ви среща създава астрологична рождена карта на връзката,
наречена Управляваща Карта на Отношенията. Личните транзити на двамата и
качеството на деня сам по себе си са важни. Личните транзити и Универсалните
Звезди на деня сам по себе си, са разбити по категории.
Можете да имате един или повече от един от всеки вид транзити или изобщо да
нямате. Някои видове транзити и дни са много позитивни, други не. Нормално е да има
и от двата вида. Няма перфектни дни, нито перфектни хора или перфектни връзки.
Това, на което се надяваме, е датата на вашето запознанство да е ДОСТАТЪЧНО
ДОБРА, за да се развие връзката ви.
Ако търсите сродна душа, двете най-важни категории са Пепеляшковите и Разбито
сърце. Обширно проучване е доказало, че можете да срещнете сродната си душа само
когато имате един или повече Пепеляшкови Транзити. Лявата и централната колони
ще ви покажат колко Пепеляшкови Транзити всеки от вас е имал на датата на вашето
запознанство. От решаващо значение е също да знаете вашите Транзити Разбито
сърце – не е вероятно да срещнете сродна душа по време на Транзит Разбито сърце,
дори и да имате Пепеляшкови Транзити и изключително невероятно, ако имате
няколко Транзита Разбито сърце.
Важно: Транзитите на всеки варират драматично. Може да откриете, че вашата първа
среща се е случила в особено благоприятен период от живота ви или в особено лош.
Ако този анализ не е това, на което сте се надявали, поне имате знанието да го
обърнете във ваше предимство. Можете да бъдете особено внимателни в тази връзка,
да не игнорирате червените флагове, когато ги виждате и да си тръгнете, когато е
необходимо, вместо да прекарате месеци или години, за да я накарате да проработи.
Помнете – добрите звезди винаги следват лошите звезди и с течение но времето
ВСЕКИ има транзити, които му помагат да намери сродната си душа!
Транзитите са отразени според часа, отбелязан във вашата поръчка или за обедно
време, ако часът е неизвестен. За всяка категория Транзити и Дни, са изброени среден
и голям брой, със сравнителна цел. Сравнете вашите бройки с тези средни и голям
брой числа, за да знаете къде тази дата пасва в широкия спектър от дати на карти на
запознанство и любовни карти. Луната не е включена за индивиди, чийто час на
раждане е неизвестен.
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Информацията за Универсалния Ден в този анализ ви запознава с най-основните и
фундаментални Универсални Звезди, които засягат отношенията. Тази информация
може да е свързана или не с Най-Добрите и Най-Лошите Дни на Magi Society онлайн.
Винаги имайте предвид, че дните на Magi Society, изброени за всеки месец като „найдобри или най-лоши”, не са „добри или лоши” и са подбирани за много типове
ситуации, не само за любов. Изборите за всеки месец, са свързани с качествата на
дните, налични за този месец. Управляващите Карти на Отношенията, освен ако не са
внимателно подбрани чрез Мейджай принципи, рядко са перфектни. Вашият Анализ на
Първа Среща ви помага да разберете повече за шансовете на тази връзка за успех
спрямо провал.
Този анализ е ориентиран да ви помогне да разберете ключовите компоненти на
вашата Управляваща Карта на Отношенията за срещи, които вече са се случили. Би
било ДАЛЕЧ ПО-ДОБРЕ да сте про активни и да изберете датата за вашата първа
среща и дата за Любовната Карта, по време на Пепеляшков/и Транзит/и и да избегнете
Транзит Разбито сърце. Това можете да направите с Прогноза/Календар Любов.
Този анализ е еднакво полезен и в разбирането на Вашата Любовна Карта (първият
път, когато сте правили любов). Вашата Любовна Карта съществува едновременно с
вашата Карта на Запознанство и е Управляваща Отношенията Карта. И Картата на
Запознанство, и Любовната Карта, са подчинени на вашата Брачна Карта, която става
Управляваща Отношенията Карта.
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Категории Транзити и Дни
Благоприятни Транзити и Дни
Благоприятни Транзити: Те могат да са отлично време за започване на каквото и да е
ново, включително връзка. Дни с голям брой Благоприятни Транзити са дни, когато сте
възможно най-благословени и защитени. Дни с много Благоприятни Транзити, са дните,
когато е най-вероятно да ви се случат хубави неща, включително някой, който е добър
за вас, да влезе в живота ви.
Благоприятни Дни: Това са Универсални дни, които са по-благословени от нормалното
и дни с по-голям брой от средния с благоприятни аспекти, са типично по-добри от
средно статистическите дни да срещнете някого. Тези Универсални Дни са насочени да
подкрепят добротата, закрилата и истинската любов.
Лични Транзити: Среден брой Благоприятни Транзити: 3
Голям брой Благоприятни Транзити: 4+
Универсални Звезди: Среден брой Благоприятни Аспекти: 3
Голям брой Благоприятни Аспекти: 4+

Пепеляшкови Транзити и Дни
Пепеляшкови Транзити: Това са времената, когато можете да срещнете сродната си
душа. Колкото повече Пепеляшкови Транзити имате едновременно, толкова по-голям е
шансът да срещнете потенциална сродна душа. По време на Пепеляшковите Транзити,
хората ви виждат в най-добрата ви възможна светлина. Вашите харизма и способност
да правите добро впечатление са в своя пик. Все пак, ако имате СЪЩО и Транзит
Разбито сърце, това е знак, че този човек вероятно не е ваша сродна душа. Повече
Пепеляшкови Дни: Дни с по-голям от среден брой Универсални Пепеляшкови Аспекти.
Тези дни подкрепят истинската любов и са отлични за Карта на Запознанство.
Ако срещнете някого по време на много Пепеляшкови Транзити и той все пак не
изглежда да е ЕДИНСТВЕНИЯТ, не се паникьосвайте! Всеки има много Пепеляшкови
Транзити в живота си. Подготвяйте се за вашите следващи Пепеляшкови Транзити, с
Прогноза/Календар Любов.
Лични Транзити: Среден брой Пепеляшкови Транзити: 2
Голям брой Пепеляшкови Транзити: 3+
Универсални Звезди: Среден брой Пепеляшкови Аспекти: 2
Голям брой Благоприятни Аспекти: 3+
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Романтични Транзити и Дни
Романтични Транзити: Те показват време, когато сте наивни романтици, търсещи
любовта. Може да я намерите - но само ако имате СЪЩО и съпътстващи Пепеляшкови
Транзити. Романтичните Транзити могат да създадат копнеж за любов, но
Пепеляшковите Транзити са времето, в което наистина можете да срещнете вашата
сродна душа.
Насладете се на Романтичните Транзити, но бъдете наясно, че те създават такъв
копнеж за любов, че да сте склонни да пренебрегнете твърде много негативи в
потенциална връзка. Бъдете особено внимателни, ако нямате Пепеляшкови Транзити
или имате по-голям брой от средния Ядрени, Транзити на Заслепение или Разбито
сърце! В противен случай може да се събудите един ден, когато Романтичните
Транзити са свършили и да си кажете: „Какво си въобразявах???”.
Романтични Дни: Множество Романтични Аспекти показват дни с по-силна от средно
Универсална романтична енергия. Това може да бъде плюс за връзка, основана на
истинска любов, но може да ви заслепи за известно време, особено за погрешна връзка.
Управляващата Карта на Отношенията е един от пътеводителите за потенциал на
връзката. Открийте повече с Анализ на Съвместимостта.
Лични Транзити: Среден брой Романтични Транзити: 0 или 1
Голям брой Романтични Транзити: 2+
Универсални Звезди: Среден брой Романтични Аспекти: 1
Голям брой Романтични Аспекти: 2+

Флирт Транзити и Дни
Флирт Транзити: Това е време, когато може да сте по-заинтересувани от инцидентни
връзки, отколкото от среща на сродната ви душа, освен ако нямате СЪЩО и
Пепеляшкови Транзити. В такъв случай, вие най-вероятно ще се заинтересувате от
обвързване след като отминат Флирт Транзитите ви.
Флирт Дни: Дни с множество Флирт Аспекти са дни, които предразполагат към
необвързващи забавления и далеч от сериозни отношения. Връзки, започнали в дни с
по-голям брой от средния Флирт Аспекти, имат по-малък шанс да се превърнат в
дълготрайни и сериозни.
Флирт Транзитите и Дните не носят риска, свързан с Транзитите и Дните на Рисков
Флирт, но това все още не гарантира, че флиртът е „безопасен”.
Лични Транзити: Среден брой Флирт Транзити: 1 или 2
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Голям брой Флирт Транзити: 3+
Универсални Звезди: Среден брой Флирт Аспекти: 2-3
Голям брой Флирт Аспекти: 4

Рисков Флирт Транзити и Дни
Рисков Флирт Транзити: Това е времето, когато може да поемете много реален риск,
ако започнете флирт. Ако имате по-голям от средния брой Рисков Флирт Транзити,
вероятността от флирт, създаващ негативни последици от някакъв вид в живота ви, е
значително по-висок от нормалното.
Ако вашите Рисков Флирт Транзити са в Светло маслинен цвят (транзити извън силната
си орбиса/време), рискът за вас е по-висок от нормалното. Ако вашите Рисков Флирт
Транзити са в Тъмно маслинен цвят (транзити в силната си орбиса/време), рискът за вас
е много по-висок от нормалното.
Рисков Флирт Дни: Дни с по-голям брой от нормалния Рисков Флирт Аспекти, са дни,
когато всеки е изложен на по-голям риск, когато започва флирт. Цветът на транзитите
показва по-малък или по-голям риск, както при личните Рисков Флирт Транзити.
Има много дни, когато флирт може да разстрои живота ви, така че бъдете внимателни,
ако е показан голям брой от тези транзити във вашите Лични Транзити или в
Универсалните Дни, особено ако имате и по-голям брой от средния Ядрени, Транзити на
Заслепение или Разбито сърце или по-голям брой от средния от тези Транзити е
показан в Универсалните Звезди. Повече
Лични Транзити: Среден брой Рискован Флирт Транзити: 1 или 2
Голям брой Рискован Флирт Транзити: 3+
Универсални Звезди: Среден брой Рискован Флирт Аспекти: 2
Голям брой Рискован Флирт Аспекти: 3+

Сексуални Транзити и Дни
Сексуални Транзити: Това е времето, когато вашето либидо и способности са в своя
пик. Връзки, започнали по време на голям брой Сексуални Транзити, са с изключително
сексуално начало! Това е страхотно за флирт и също така страхотно за връзки,
основани на истинска любов. Също като при Романтичните Транзити, бъдете особено
внимателни, ако нямате Пепеляшкови Транзити или имате множество Рисков Флирт
транзити, Ядрени, транзити на Заслепение и Разбито сърце. В противен случай суперзареденият секс може да ви заслепи за важни истини относно връзката, като например,
че този човек не е вашата сродна душа. Открийте повече с Анализ на Съвместимост.
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Сексуални Дни: Когато денят има по-голям от средния брой Сексуални Аспекти, всеки е
по-наелектризиран от обичайното. Отново, това е страхотно за флирт и също за връзка,
основана на истинска любов. Сексуалните Дни са по-подвеждащи и проблематични, ако
в Универсалните Звезди се открият и множество Рисков Флирт Транзити, Ядрени,
Транзити на Заслепение и Разбито сърце.
Лични Транзити: Среден брой Сексуални Транзити: 4
Голям брой Сексуални Транзити: 5+
Универсални Звезди: Среден брой Сексуални Аспекти: 4
Голям брой Сексуални Аспекти: 5+

Мъдри Транзити и Дни
Мъдри Транзити: Това е времето, когато вашата преценка е най-ясна и далновидна.
Дни, когато имате среден или голям брой от тези транзити, са най-доброто време да
взимате ключови решения, тъй като умът ви е спокоен и съсредоточен и е най-вероятно
да получите Ангелско напътствие в живота си. По тази причина, това е страхотно време
да срещнете нов човек.
Мъдри Дни: Дни със среден или голям брой Мъдри Транзити са дни, когато повечето
хора имат по-добра преценка и по-голяма яснота. Това е много позитивна енергия за
включване във всяка връзка.
Лични Транзити: Среден брой Мъдри Транзити: 3
Голям брой Мъдри Транзити: 4+
Универсални Звезди: Среден брой Мъдри Аспекти: 3
Голям брой Мъдри Аспекти: 4+

Транзити и Дни на Заслепение
Транзити на Заслепение: По-голям от средния брой от тези транзити предразполагат към
правене на грешки, понякога ГОЛЕМИ грешки. Те могат да ви накарат да се
самозаблуждавате и дори по-вероятно, да бъдете заблудени от други. Бъдете нащрек
спрямо всеки, когото срещнете по време на голям брой Транзити на Заслепение и който
ви изглежда твърде добър, за да е истина – не е вероятно да е такъв, какъвто изглежда.
Най-добрият съвет за всеки, когото срещнете по време на множество транзити на
заслепение, е този: придържайте се към изпитана и истинска мъдрост – не правете нищо
необичайно или неизпробвано; придържайте се към сигурен курс – не предприемайте
рискове или не изпадайте в неизгодно положение; придържайте се към здравия разум –
ако нещо по принцип е смятано за лоша идея, не го правете.
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Ако вашите Транзити на Заслепение са в Светло ръждив цвят (транзити извън силната си
орбиса/време), рискувате да направите грешката на грешките си повече от нормалното.
Ако вашите Транзити на Заслепение са в Тъмно ръждив цвят (транзити в силната си
орбиса/време), рискът е много голям. Повече
Дни на Заслепение: Дни с множество Аспекти на Заслепение са дни, когато повечето
хора са изложени на по-голям от нормалния риск към грешки в преценката. Цветът на
транзита показва по-малък или по-голям риск, както при личните Транзити на Заслепение.
Лични Транзити: Среден брой Транзити на Заслепение: 3
Голям брой Транзити на Заслепение: 5+
Универсални Звезди: Среден брой Аспекти на Заслепение: 4
Голям брой Аспекти на Заслепение: 5+

Ядрени Транзити и Дни
Ядрени Транзити: Връзки, започнали под множество Ядрени Транзити, рядко са
„попадение” за вас и е вероятно по-късно да се окажете в сериозни и неразрешими
различия с човека, когото сте срещнали по това време. Ядрените Транзити са също
признак за тежко влошена преценка и способност за планиране и са включени в
Транзитите на Заслепение.
Светлокафявата част (транзити извън силната си орбиса/време) на Ядрения Транзит
показва време, когато важни първи срещи не са за препоръчване. Тъмнокафявата част
(транзити в силната си орбиса/време), показва време, когато рискът от провал е много
голям! Повече
Ядрени Дни: Дни с по-голям от средния брой Ядрени Аспекти, са дни когато всеки е
изложен на по-голям риск от разминаване във връзката или последвали сериозни
различия. Цветът на транзита показва по-малък или по-голям риск, както при личните
Ядрени Транзити.
Лични Транзити: Среден брой Ядрени Транзити: 0 или 1
Голям брой Ядрени Транзити: 2+
Универсални Звезди: Среден брой Ядрени Аспекти: 1 или 2
Голям брой Ядрени Аспекти: 3+

Транзити и Дни на Разбито сърце
Транзити на Разбито сърце: Множество Транзити на Разбито сърце са най-лошото
възможно време за среща на нови хора. Започване на връзка по време на Транзити на
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Разбито сърце, най-често води до разбито сърце – особено ако е започната през черната
част на транзита. По време на Транзити на Разбито сърце, не е вероятно да срещнете
сродната си душа, дори ако имате също и Пепеляшкови Транзити. Транзитите на Разбито
сърце са характерни също с лоша преценка и хората ви виждат във възможно най-лошата
ви светлина.
Сивата част (транзити извън силната си орбиса/време) на Транзита на Разбито сърце
показва време, когато не са препоръчителни важни първи срещи. Черната част (транзити
в силната си орбиса/време), показва време, когато сте изложени на особено голям риск от
разбито сърце!
Дни на Разбито сърце: Дни с по-голям от средния брой Аспекти на Разбито сърце, са дни
когато всеки е изложен на по-голям риск от Връзка, Разбиваща Сърцето. Цветовете
показват колко голям е рискът, както при личните Транзити на Разбито сърце.
Има много начини, по които може да ви бъде разбито сърцето, не само като се влюбите и
бъдете после изоставени. Много неща могат да се случат, за да разбият сърцето ви, като
опетняване на репутацията ви, нежелана бременност, заразяване с болести, предавани
по полов път, даване на заем, който после не бива върнат и т. н. Ако срещнете някого по
време на множество Транзити на Разбито сърце, лични или универсални, разбито сърце
може да се случи по някакъв начин, ДОРИ АКО сте истински влюбени и двамата сте добри
хора, с добри намерения.
Транзитите и Дните на Разбито сърце са коварни; те могат да ви държат здраво във
връзка напук на очевидни проблеми, докато не загубите ума си, тогава могат да разбият
сърцето ви. Транзитите и Дните на Разбито сърце не биха могли да действат по начина,
по който го правят, ако нямаха властта да ви въздействат, преди всичко.
Опитайте да не бъдете обезсърчени, ако имате множество Разбити сърца в транзитите ви
или в деня сам по себе си. Тъй като знаете за Транзита или Деня на Разбито сърце,
трябва да сте извънредно внимателни. Ако не съществуваха Транзити и Дни на Разбито
сърце, за всеки щеше да е лесно да намери сродна душа.
Транзитите и Дните на Разбито сърце са неизбежна част от живота на всеки. Може да
изглежда депресиращо да видите множество Транзити на Разбито сърце или Ден на
Разбито сърце, но мислете по този начин: да знаете кога нова среща би могла да доведе
до разбито сърце, може да ви спаси от губене на месеци или години с някого, който би
могъл в крайна сметка да се окаже сериозно разочарование или по-лошо, да пропуснете
междувременно сродната си душа.
Ако имате Транзити на Разбито сърце: бъдете търпеливи и ги използвайте да се
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подготвите за вашите Пепеляшкови Транзити. Ако сте се „затлачили” в стара любов, която
вече не гори, в заблуждаваща връзка или неудовлетворяваща връзка, оставете я сега!
Направете каквито усилия е нужно да се направят – дори наистина да боли. Оставете
каквото не е проработило, за да сте готови за нещо по-добро. Не пропускайте сродната си
душа по време на вашия следващ Пепеляшков Транзит заради това, че все още се
държите за нещо, което не отива наникъде. Помнете – не трябва да изоставяте да си иде
мечтата, която сте имали за лошата или заблуждаваща връзка, трябва само да оставите
реалността! ЗАПАЗЕТЕ МЕЧТАТА СИ за тогава, когато срещнете вашата сродна душа.
Бъдете търпеливи, това време не е загубено. Транзитите на Разбито сърце са
перфектното време да работите върху вашата способност да поддържате здравословна,
любяща връзка: анализирайте старите връзки, за да разберете каква е вашата част от
това, което е вървяло грешно, подложете са на някакъв вид терапия, ако се нуждаете,
четете книги за само помощ, работете над навиците си, научете по-добри умения за
водене на отношения. Всички ние имаме какво да подобрим в тези области. Психически,
използвайте това време да влезете във форма, така че да се чувствате и да изглеждате
най-добре.
Пригответе се за вашите следващи Пепеляшкови Транзити с Прогноза/Календар Любов.
Да знаете кога да вървите напред и кога не, е един от ключовете за постигане на вашите
мечти. Да разбирате вашето собствено време и цикли ви позволява да станете един от
малцината, които наистина постигат мечтите си. Повече
Лични Транзити: Среден брой Транзити на Разбито сърце: 0 или 1
Голям брой Транзити на Разбито сърце: 2+
Универсални Звезди: Среден брой Аспекти на Разбито сърце: 1
Голям брой Аспекти на Разбито сърце: 2+

Стратегии
Ако Анализът на Първата ви Среща изглежда добре:
Поздравления! Имате по-голяма възможност от обичайното с тази връзка и е повероятно да продължите безопасно с нея. Дори и така, би трябвало винаги да си
държите очите и ушите отворени за жълти и червени флагове и да слушате
внимателно интуицията си и каквото мъдрите ви приятели казват. Продължавайте
връзката с позитивна енергия, чрез внимателен избор на Любовна Карта (първия път,
когато правите любов). Вашата Любовна карта ще съществува заедно с вашата Карта
на Запознанството, докато сключите брак.
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Ако Анализът на Първата ви Среща изглежда беден или смесен:
Ако продължите, продължете с предпазливост. Дръжте очите и ушите отворени за
жълти и червени флагове. Слушайте внимателно интуицията си и каквото мъдрите ви
приятели казват. Ако смятате да ставате любовници, може да сте способни да
подобрите шансовете за връзката си чрез внимателен избор на Любовна Карта
(първия път, когато правите любов). Вашата Любовна карта ще съществува заедно с
вашата Карта на Запознанството, докато сключите брак.
Ако Анализът на Първата ви Среща изглежда негативен:
Ако продължите, продължете с ИЗВЪНРЕДНА предпазливост. Това е Вселена на
Свободната Воля и вие решавате какво искате да правите. Ако решите да продължите
въпреки рисковете, дръжте очите и ушите отворени за жълти и червени флагове.
Слушайте внимателно интуицията си и каквото мъдрите ви приятели казват. Ако
смятате да ставате любовници, може да сте способни да подобрите шансовете за
връзката си чрез внимателен избор на Любовна Карта (първия път, когато правите
любов). Вашата Любовна карта ще съществува заедно с вашата Карта на
Запознанството, докато сключите брак.
Вземете дата за Любовна Карта:
За да проверите конкретна дата, поръчайте друг Анализ
Запознанството/Любовната карта, за предлаганата от вас дата.

на

Картата

на

За да проверите множество дати, поръчайте Прогноза/Календар Любов за всеки от
вас.
Вземете МАГИческа Сватбена Дата:
Повечето Сблъсъци на Разбито сърце могат да бъдат преодолени чрез перфектна или
почти перфектна сватбена дата. Магическата дата = „Щастливи и Успешни завинаги”.
Аз все още не предлагам тази опция, но ще ви препоръчам услугите на
професионални Мейджай Астролози, които могат да направят това за вас.
Ако имате Транзит на Разбито Сърце, изчакайте. Не продължавайте да срещате нови
хора. Погледнете напред, за да видите кога вашия/ите Транзит/и на Разбито Сърце ще
отмине/ат и ще започнат вашите Пепеляшкови Транзити, с Прогноза/Календар
Любов.
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Не се паникьосвайте, ако имате негативни транзити! Всички ги имат. Имали сте ги
много пъти в миналото – просто не сте знаели, че са там. Но дори когато сте се
намирали в „блажено” неведение за тяхното присъствие, негативните транзити са били
активни в живота ви – това са времената, когато сте се проваляли, въпреки усилията
ви, направили сте лошо впечатление, когато упорито сте се опитвали да направите
добро, срещнали сте сърцеразбивач, вместо сродна душа или сте направили голям
гаф, когато сте се опитвали да бъдете мъдри.
Негативните транзити имат няколко вида ефекти:
Вътрешно, те могат да ви накарат периодично да се чувствате по-депресирани,
объркани, ядосани, песимистични, уязвими, уморени и плачливи. Но не мислете, че
всеки ден ще бъде лош ден, по време на лоши транзити. Напълно е възможно да се
наслаждавате на живота през повечето дни, дори по време на множество негативни
транзити! Ако имате лош ден или дори лоша седмица по време на негативни транзити,
поне знаете, че се дължи на звездите и няма да вините себе си или нещо, или някого
другиго. В повечето случаи, нашето емоционално състояние е свързано по-силно със
звездите, отколкото със ситуациите в живота ни!
Външно, негативните цикли ви правят по-малко привлекателни за другите и могат да
унищожат нещата, които започвате под тяхното негативно влияние.
Приемете вашите негативни цикли. Понякога ще имате повече от тях, понякога помалко. Ключът е да избягвате важни решения и ключови нови начинания през това
време. Има смисъл, че има време кога да напредвате и време кога да чакате по-дълго,
ако искате да постигнете мечтите си. Понякога животът изисква от нас да бъдем
търпеливи и да чакаме по-дълго, отколкото ни се иска, за да продължим напред, но
когато не сме се изтощили и нашите ресурси не постигат нищо по време на
неблагоприятни времена, ние можем да дадем максимален тласък напред, когато
звездите се променят и започнат да подпомагат нашия успех. Познаването на вашите
негативни цикли ви прави един от малкото хора, които няма да бъдат несъзнателно
подкопавани от тях.
Открийте ВАШИТЕ дни за сбъдване на всичките ви мечти с Прогноза/Календар.

Желая ви Истинска и Вечна Любов!
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