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Туй животно з н ай те е оп асн о!
За ж и в ота в си чко му е я сн о.
То е и з бухли в о, тв ъ рдоглав о,
и ска в и н аги да и ма п рав о.
Мож е да работи с годи н и ,
з а да и ма даж е з а родн и н и ...
Все размества и реф орми п рав и ,

Зевс слиза на Земята в образа
на Бик и съблазнява и отвлича
Европа

Та долап и н ов и да п остав и .
Съ с лукав и я си н рав п ри в ли ча,
И след големци те мн ого ти ча…

Съзвездието Телец (Бик)

То сами чко п рав и си реклама,

Съзвездието Телец ( Бик) е
видимо от северното полукълбо. Лежи
на еклиптиката, като едно от 12-те
зодиакални съзвездия. То е известно
на хората от най-дълбока древност.

Друг го хвали само с ц ел и з мама.
Н я кои са ми ли и добри чки ,
П и ят, пеят, ходя т п о ж ен и чки .

Н е дай бож е да ги з атъ мн и те

Формата му е определена още
от вавилонците, които смятали, че той
е бика, който оре небесната бразда,
по която минава Слънцето.

- ще ви станат доста черни дн и те:

Латинското му название е Тaurus.

Все ще лъжат, ще ви злеп остав я т

Най-ярката звезда в съзвездието
Телец е гигантът Алдебаран – червена
звезда, видима с невъоръжено око.
Алдебаран идва от арабски и означава

Да си хап в ат хубав о оби чат
И компанийките ги п ри в ли чат.

И добро з а в ас н е ще остав я т!
Черн а котка и м е Водолея т

„преследвач”, последовател“
(изглежда като, че ли следва
Плеядите). Алдебаран е с диаметър
43 пъти по-голям от този на
Слънцето. При ясно време може да се
наблюдава как пулсира в червено.
Алдебаран е известен още и като
„окото на Буда“. Тази звезда е била
използвана в продължение на векове
в областта на корабоплаването, като
е известна на много древни
цивилизации. Алдебаран се счита за
една от звездите на богатството,
даваща енергия. Има природа на
Марс (още според Птоломей)

И п ред н его н я ма да усп ея т!
Скорп и он ъ т мн ого ги оби ча,
Н о Телецът след Близнака ти ча!

Съзвездие Телец

Епохата на Телец
Периодът между 4 и 2 век
пр.н.е. е бил епохата на Телеца. Под
негово влияние египтяните създали
масивни храмове с огромни размери,
съхранени и до днес. Богът Апис за
египтяните е аналог на небесният
Телец. Египтяните се покланяли на
бика, който за тях бил символ на
плодородие и бил почитан като
свещено животно.
Друга египетска богиня – Хатор,
също била изобразявана в образ на
жена с глава на крава. Тя носела
между рогата си слънчевият диск.
Хатор символизира изобилието,
благоденствието и мира.
Най-известният мит свързан с

Телеца е този, в който Зевс слиза на
земята в образа на снежно бял бик и
съблазнява и отвлича Европа. Води я
на остров Крит и се жени за нея…
Телец има и по-висше измерение.
Наричат го знакът на Буда, защото се
счита, че Буда е бил роден, получил
е просветление и е умрял под знака
на Бика. Телец в най-висшата си
характеристика се свързва с
отварянето на третото око и
просветлението. Тогава индивидът
прозира през булото на материалното
и вижда, че любовта е основата на
всичко. И в душата му настъпва мир.
Разбира се много малко от телците
достигат до това ниво на съзнание,
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но пък те са обикновено
добронамерени, спокойни и
сърдечни хора, които рядко могат да
бъдат извадени от равновесие. Но
когато това се случи, можем да
сравним ситуацията с природно
бедствие. Да не си на пътя на

разгневен Телец!
В годишният цикъл Телецът
управлява най-пищното, найкрасивото време в годината с найголямото изобилие от форми, когато
природата ни дава първите си
плодове.

Астрологичният знак ТЕЛЕЦ
Периодът между 4 и 2 век пр.н.е. е
бил епохата на Телеца

Венера е втората по ред планета от
Слънчевата система и носи името на
богинята Венера от римската
митология. Тя е земеподобна
планета, много близка по големина
и общи качества до Земята;
понякога е наричана „планетатасестра на Земята“.

Слънцето навлиза в Телец на
20 април и го напуска на 20 май
Планетата управител на
телецът е Венера, в екзалтация е
Луната, в падение Уран, в заточение
Плутон и Марс
Ключови думи: стабилност,
издръжливост, натрупване, основни
характеристики на Телец - трайност,
инертност, практичност, конкретност, издръжливост, голяма
енергия, съзидателност, плодовитост, чувство за форма.
Това е вторият знак от зодиака
и първият фиксиран или неподвижен знак. Женски знак, съхраняващ
принцип, енергия ИН Той е може би
най-яркият представител на земната
стихия.
В тялото владее гърлото и
шията. Това е и едно от тълкуванията на глифът – изобразяване на
физическо ниво на шията и гърлото
(шията носи и съхранява всички
видове кръвоносни и нервни съдове,
свързващи тялото и главата) Телец
управлява гласът.
В Телец земната стихия
сдържа, оформя огненият импулс на
Слънцето в знака на Телеца, икономисва силите и го направлява към
конкретни дела.
Телецът е постоянен,
методичен и отдаден, винаги има
ясен план и го следва, не обича
изненадите и промените.
Търпението и миролюбието са едни
от изключително характерните черти
за този знак. Телците са хора
разсъдливи, не прибързват, не
взимат необмислени решения и
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Ако Телецът обича, той го
прави без остатък, страстно,
изцяло се посвещава на
любимия човек. Ако нещо
застане на пътя им – те се
борят по решителен начин.
рисковете не са им по вкуса.
Телец – това е знак на
практичността, имуществото и
материалното благополучие. Хората
родени под този знак имат тенден-ция
да бъдат много търпеливи, практични
и склонни да се посвещават на
близките си. Телците като цяло са
много внимателни, когато си имат
работа с хора, с жизнено важни
въпроси и с пари. Хората родени под
знака на Телеца са извънредно предани по природа, със силно изразена
вътрешна потребност от безопасност и
необходимост от устойчивият
фундамент на семейното огнище.
Телците притежават голяма сила и
издръжливост, както физическа, така
и умствена и могат да преминат през
огромно напрежение и умора.
Телецът е считан за доста
приземена личност, но той може да
бъде и доста романтичен и чувствителен, когато става въпрос за любов и
нежни родителски чувства. По правило те са добри домакини, с изтънчен вкус към храната. Притежават
вродено чувство за хармония, ритъм и
цвят.
Ако Телецът обича, той го прави
без остатък, страстно, изцяло се
посвещава на любимия човек. Ако
нещо застане на пътя им – те се борят
по решителен начин.
Естествено трябва да споменем
www.AstrologyForAll.eu
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Луна в ТЕЛЕЦ

Пенелопе Круз

Известни личности, родени под
знака Телец
Балзак, Барбра Стрейзънд,
Владимир Набоков, Гари Купър,
Зигмунд Фройд, Йоханес Брамс,
Екатерина Велика, Одри
Хепбърн, Робеспиер, Салвадор
Дали, Уилиям Шекспир,
Пенелопе Круз, Брамс, Хитлер,
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Хората с луна в Телец са
обичайно спокойни, въздържани и
търпеливи. Те са достатъчно
предсказуеми, тъй като се отличават
с устойчиви възгледи и
консерватизъм, поради и което не са
склонни да променят своите
възгледи и мнения. При тях винаги
взима превес реалистичният поглед
върху живота и материалните неща
стоят над идеалистичните.
Стабилност, сигурност, здрава
материална база – това е
фундаментът на техния живот. Луна
в Телец като правило дава силна
привързаност към семейството,
обичат природата и уседналият
начин на живот. Това е чувствена
луна, която се стреми към всички
земни радости, наслаждения и
удоволствия.

Меркурий в ТЕЛЕЦ
Тук Меркурий е с практичен
ум и с достатъчно реалистични
възгледи за живота. Тези хора се
отличават със здрав смисъл и
трезвост на разсъжденията.
Учението не винаги им се отдава
леко и причината за това е леност, а
не отсъствие на способности, но пък
това което са разбрали се запечатва
завинаги. Като правило са
внимателни в изказванията си,
дипломатични и скромни. При
наранен Меркурий в Телец излизат
такива неща като- своеволие,
своенравие, инат, консервативно
мислене, догматизъм,
непреклонност при защита на
възгледите си.
Среща между момче Водолей и
момиче Телец.
Той: Ако поискаш, ще ти подаря
всичко: небето, звездите, луната,
цялата вселена…!
Тя: Е какво, ти пари изобщо ли
нямаш?!
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Венера в ТЕЛЕЦ
Силни чувства, постоянство в
любовта. Чувствата дълго нарастват
и укрепват, но пък в замяна им е
нужно много време и да охладнеят.
Това се хора силно привързващи се,
понякога прилепчиви. Хора, които
дълго свикват с нещо и много трудно
отвикват. Силно се привързват към
нещата, които обичат, срастват се
със своите чувства. Стремят се
напълно да притежават това, което
обичат (било то вещ или човек).
Любимият си човек могат да лишат
от всякакво право на свобода,
превръщайки го в своя собственост.
Преживяват тежко разделите с
любими хора или вещи.
Притежателите на Венера в
Телец много обичат красивите вещи,
луксът, вкусната храна. По-голямо
значение отдават на външното
съвършенство на формите, а на
вътрешното съдържание не отдават
достатъчно внимание.
Венера в Телец е практична,
материална и стабилна в любовта.
Тази Венера дава любов към
комфорта, добър усет за форма, за
подредба и любов към земята. Тази
Венера усеща физически и за нея на
характерни СТАБИЛНИ, ПРАКТИЧНИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

Марс в ТЕЛЕЦ
Този Марс притежава сила с
материална насоченост. Хората с
Марс в Телец проявяват агресия в
преследване на материалното. Този
Марс дава и постоянство в борбата.
Действията на този Марс са насочени
в материалната сфера, той действа,
за да натрупа. Трудно започва
нещата и не си променя лесно
състоянието. Търпи колкото може,
стреми се да свали напрежението, но
ако не успее ще изравни противника
със Земята.
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