Зодиакален знак - ЛЪВ

В

Съзвездие ЛЪВ

ЗА ДА ПРЕДРАЗПОЛОЖИШ ЕДИН ЛЪВ –
Н АП Р АВИ ГО Ц ЕН ТЪР Н А ВН И МАН И Е!
В материала е
включено:
1. Информация за
съзвездието Лъв
2. Базови качества
на знака Лъв
3. Известни
личности
родени под
знака на Лъв

ЗА ДА ГО ОТБЛЪСНЕШ –
Н АСТЪП И МУ ГОР ДОСТТА!

СЪЗВЕЗДИЕТО ЛЪВ е видимо от северното полукълбо.
Най-добре се вижда през нощите на март и април. в него могат да
се видят при добри условия с просто око около 70 звезди, които
общо взето са слаби. Най-ярките звезди са две - РЕГУЛ И
ДЕНЕБОЛА.
Звездата Регул е 3 пъти по-голяма от нашето слънце. Регул
се нарича кралска звезда, намира се на 29 и 29 градуса в лъв. Дава
популярност, власт, сила, престиж. Богатството и властта идват
неочаквано. Има природа на Слънце и Юпитер.
Звездата Денебола блести в края на дългата и извита като
обръч опашка на лъва.
Всяка година около 17 ноември в близост до главата на
лъва има метеоритен дъжд, наречен Леониди.
Лъв е едно от най-древните съзвездия. Наблюдавано е още
от древните египтяни, според техните предания под този знак
трябвало да се раждат велики царе.

Автор:
Лиляна ИвановаМиндова

С навлизането на слънцето в знака на лъва, ние попадаме в
стихията на огъня в нейното най-ярко проявление. Управител на
лъвът е слънцето, главното светило в астрологичната система.
Стихията огън в лъва е стабилна и хората родени под знака на лъва
са надарени със способността на властват и управляват,
проявявайки най-добрите и висши качества.
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ЛЪВЪТ Е ПЕТИ ОТ 12
те
зодиакални
знака
в
астрологията. Т ой е огнен,
неподвижен,мъжки
знак,
свързан със съзвездието Лъв.
Девизът на Лъва е: АЗ СЪМ!
Управител: СЛЪНЦЕ
Екзалтира: ПЛУТОН
В заточение: УРАН
В падение МЕРКУРИЙ
Комплекс на Лъва:
ДАЛИ Е ЗАБЕЛЯЗАН,
ЧУВСТВО НА НЕО ЦЕНЕНА
ИНДИВИДУАЛНО СТ

Глиф на Лъв

Глифът на лъва идва от
изписването на първата му
буква на гръцки.
Лъв е бил Александър
Македонски,
Юлий Цезар,
Ханибал, Наполеон.
По принцип лъвовете не
предприемат активни действия
за достигане до власт, защото
като правило тези функции са
им дадени изначално. Лъвовете
са главните господари на света.
Лъвовете не са воини
като овните, огънят е овладян и
те вече са господари, царе,
владетели. Поради това между
лъвовете откриваме страшно
много сериозни и известни
владетели.

Тази позиция е една от
най-силните за
Слънцето, което тук се
намира в знака на
своето управление.

Т ази позиция е една от
най-силните за Слънцето, което
тук се намира в знака на своето
управление.
При
хармонични
аспе кти Слънце то придава на
човека здраво честолюбие,
чувство
за
собствено
достойнство, увереност в себе
си, оптимизъм, великодушие,
ентусиазъм. Лъвовете винаги
имат естествен стремеж да
бъдат водачи и централни
фигури,
притежават
благородство и чувство за
собствено достойнство. Т е се
искрени и сърдечни хора,
честни и оптимисти. Могат да
бъдат верни и предани. Имат
силата да увличат другите след
себе си. Притежават сила, мощ
и постоянство, което естествено
ги води към власт. Умеят да
ръководят и да властват
благодарение на вродените си –
воля, сила, енергия и смелост и
не на последно място ораторски
способности.
При
лъвът
желанието да командва и
властва е комбинирано по найдобрият начин с умението да
прощава и с благородство.
Лъвовете притежават и
любов към спорта, изкуствата,
обучението и образованието
Ако
Слънце то
е
наране но
то в характера
присъстват
тщеславие,
лекомислие,
стремеж
към
показност и външен блясък,
завистливост,
лековерност,
идеализъм. Може да има също в
характера
признаци
на
своеволие, своенравие, а също
така прояви на деспотизъм,
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надменност,
високомерие.
Обикновено тези хора са с
голямо самомнение и с излишна
прямота.
Лъвовете
винаги
жадуват за велики дела, те са
широко скроени и щедри души.
Но, ако животът не се е стекъл
така, че не им дава възможност
да проявяват творческите си
желание
за
командване,
способности и широката си
душа, то у тях се развива
комплекс за непълноценност.
Друг
проблем
на
лъвовете е поддаването на
нисшите качества на Слънцето
като
тщеславието
и
горделивостта!

Наполеон

Проблем на лъвовете е
поддаването на
нисшите качества на
Слънцето като
тщеславието и
горделивостта!
Лъвовете имат силно
чувство
за
опека
и
покровителство, затова те често
оказват помощ на нуждаещи се.
Като приятели те са по-верни,
отколкото като партньори по
брак
и
любов.
Те
са
гостоприемни и разточителни и
със тях задължително ще ви е
забавно, но при едно условие –
ако те са в добро разположение
на духа. Ако им е зле душевновсички наоколо
страдат!
Защото да видиш силният,
забавният и весел обикновено
лъв е потискаща карти-на! За
душевното равновесие на лъва е

необходимо да бъде красив,
удивителен и необикновен!
Лъвът
е
доста
честолюбив, но това му носи
полза само тогава, когато
честолюбието не е прекалено
голямо.
Мнението
на
обкръжаващите хора се оказва
доста значимо за лъва, за-щото
той много болезнено приема
критиката. Но пък и умее да се
вслушва в съветите на поопитни и мъдри хора.
Лъвът е човек на
крайностите
- приема с
максимализъм както своите
победи, така и своите неуспехи.
Винаги
се
стреми
към
съвършенство и не търпи
прегради по пътя си.
Лъвовете като цяло са
надарени със завидно здраве и
бързо се възстановяват. Имат
здраво телосложение и добра
устойчивост на заболявания. За
тях са характерни сърдечните
болести.
Лъвът е абсолютно
съгласен с израза, че „Светът е
сцена“ и винаги му се иска да е
главното действащо лице в
пиесата. Нужни са му публика и
аплодисменти.
Дори
и
аудиторията да е от един човек,
аплаузите са нужни!
Не
всички
лъвове
разбира се стигат да голямата
сцена, но всички са артистични
по един или друг начин. На
ниво компания от приятели в
бар
или
участвайки
в
холивудски филм, лъвът е
разпознаваем
е
неговата
артистичност.
Лъвът също е и добър
ръководител и преподавател,
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благодарение на вътрешно присъщото си чувство за справедливост.
Умее на работи много добре с деца, защото ги увлича.

Известни ли чности родени под знака на ЛЪВ
Луи дьо Финес

Робърт де Ниро

Мик Джагър

Орлин Горанов

ИЗВЕСТ НИТ Е
ЛИЧНОСТ И
родени под този знак са
неизброимо много. Т е са
бляскави и искрящи, понякога
„крещящи“ пенливи и луксозни
като шампанско и разбира се
доста от тях са свързани със
сцена и шоу изяви (като в това
число включвам и политиците )
ето някои от тях:
Мъже:
Александър
Дюма, Алфред Хичкок, Андрей
Кончеловски,
Антонио
Бандерас, Арнолд Шварценегер,
Бен Афлек, Дъстин Хофман,
Едуард Нортън, Мик Джагър,
Робърт Де Ниро, Робърт
Редфорт, Роман Полански, Шон
Пен, Луи дьо Финес, Жан Рено,
Кевин Спейси
Българи – Наум Шопов,
Стефан Цанев, Никола Гюзелев,
Орлин Горанов, Велко Кънев,
Васил Божков, Илия Бешков
ПОЛИТ ИЦИ – Бил
Клинтън,
Слободан
Милошевич, Барак Обама,
Мусолини, Наполеон Бонапард,
Йосив Гурко, Фидел Кастро

Цезар

МЪЖЕТ Е лъвове са
много впечатлителни и са
големи
естети.
Дори
и
обвързани те не остават
равнодушни към женските
прелести. Но ако жената до него
се отнася с обожание и любов
към него той може и да бъде
много верен.

М ЪЖЪТ лъв е много
ревнив и жената до него
трябва да му принадлежи и
телом и духом. Той ще
решава вместо нея за много
неща, включително и за
облекло и външен вид
изобщо. За мъжа лъв голямо
значение има красотата и ума
на неговата партньорказащото той иска да я показва
в обществото като трофей.
Той има нужда да се гордее с
нея като с великолепно
завоевание!
Повечето от мъжете
лъвове са доста сръчни и
обичат да майсторят или да
поправят различни неща със
собствените си ръце.
Има една тенденция
при лъвовете, че те бидейки
добри педагози и умеейки да
се занимават много добре с
деца много често имат
малобройно семейство. Или
въобще нямат собствени деца
или имат едно дете, или
лъвът е избягал в друго
семейство.

Голямата сила на лъвовете
е в оригиналността им и
щедростта им към другите.
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ИЗВЕСТ НИ
ЖЕНИ
ЛЪВИЦИ – Жаклин Кенеди, ,
Мадона, Коко Шанел, Глен
Хюз, Даниел Стийл, Мелани
Грифит, Силви Вартан, Уитни
Хюстън,
Сандра
Бълок,
Людмила Живкова (слънце,
марс и плутон в лъв като
слънцето е в съвпад с плутон),
Надежда Михайлова, Мартина
Вачкова

ЖЕНАТ А лъв не е
склонна да флиртува с всеки, тя
знае своята цена! Но влюбената
лъвица е готова на всичко, за да
предразположи избраника си и
да се сдобие с неговата любов.

ЖЕНА, появила се на
белият свят под този знак е
убедена, че тя е кралица и
съвсем естествено, тя се стреми
да съответства подобаващо на
този статус. Т я обича разкоша,
блясъка и лукса! Лъвицата
обръща огромно внимание на
външният си вид и нейните
усилия са оправдани- тя винаги
е
впечатляваща, блестяща,
притежава добър вкус и добри
маниери. Къпе се в заслужени
комплименти и възторжени
погледи,
отговаряйки
им
снизходително.
Лъвиците
търсят признание и поклонници
във всички компании, в които
се появяват и поради това много
често носят ярки, впечатляващи
дрехи,
използват
много
козметика
и
привличат
вниманието върху себе си с
претенциозно поведение.

ЖЕНАТ А
ЛЪВ
е
противоречива личност – от
една страна е силна и горда,
което е в противоречие със
сантименталната и душа и с
потребността и от любов и
възхищение.
Много често
жената лъв е жертва на своите
маниери и на своето желание да
взима самостоятелни решения
за всичко и да счита своето
мнение за единствена истина и
последна инстанция! Много
често лъвиците са ярки, силни,
харизматични жени, от които
честно казано мъжете се боят!

ЖЕНАТА лъв не е склонна
Дженифър Лопес

да флиртува с всеки, тя
знае своята цена!

Ако е щастлива в
отношенията си лъвицата може
да се превърне в ласкава
домашна котка, закриляща своя
дом!
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