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зі словом «діяти». Завдяки своїй ціле-
спрямованості він переверне копицю 
сіна і  таки знайде в  ній голку. Леда-
рювати Овен не вміє, тому й  досягає 
успіху. Він вірить і  в  манну небесну, 
але все  ж таки в  більшості випадків 
розраховує на власні сили. Цей знак 
вирізняється своєю щедрістю та до-
бротою, розвиненою інтуїцією та твор-
чим потенціалом. Овен не боїться змін, 
йому подобаються нові завдання, нові 
обставини, нові люди.

А з цими рисами можна попрацюва-
ти. Він так прагне завоювати лідерство, 
що ненароком може зіпхнути такого ж 
упертого лідера «з  мосту». Самозако-
хані Овни не дають співрозмовнику 

ОВЕН
Психологічний портрет. Овен — пер-
ший знак зодіаку, він символізує життя. 
І дійсно, його життєвої енергії виста-
чить на цілий натовп песимістів. Овен 
належить до стихії Вогню. Все горить 
у його руках (звичайно, в переносному 
значенні слова). Запальність — одна 
з найяскравіших його рис. Овен енер-
гійний, рішучий, емоційний, ім-
пульсивний, активний, напо-
легливий, заповзятливий, 
винахідливий.

Найкращі риси. 
У  кожному Овні живе 
великий борець за 
справедливість. Рево-
люції та перевороти  
у  світі затівають пере-
важно Овни. Там, де 
скривджені та знедолені,  
з’являються відчайдушні  
барани. Їм не потрібна ма-
ска  Зорро чи костюм Бетме-
на, бо вони працюють відкрито. 
Сміливо можуть виступити проти 
предків або директора школи. Вони 
ніколи не ховають голову в  пісок. 
Загалом Овен — привітна, чесна, від-
верта, щира, довірлива, працьовита, 
оптимістична і  природна особа. За 
дитячу безпосередність, вразливість, 
зворушливість та беззахисність Овну 
вибачають всі його маленькі «грішки» 
та великі провини. Хіба можна обра-
жатися на дитину? Овен не знає слова 
«сумніватися», зате добре знайомий 

ЗНАКИ ЗОДІАКУ
ЗНАКИ ЗОДІАКУ

21 березня — 20 квітня. 
Планета-покровитель — Марс
(основні якості: запальність, войовни-
чість). Колір — червоний.

AriesAries
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Типова дівчина Овен. Почнемо 
з  того, що слово «типова» одразу не 
сподобається цій дівчині. Вона яскрава 
індивідуалістка, у неї все повинно бути 
нетиповим, не таким, як у інших. Воле-
любна, не звикла підкорюватися, бути 
від когось залежною, має активну жит-
тєву позицію. Запросити хлопця на по-
бачення для неї — вельми просто. 
ПОПРИ ВСІ СВОЇ «ХЛОПЧАЧІ» ЯКОСТІ 

ЦЯ ДІВЧИНА ПРИВАБЛИВА ТА РОМАН
ТИЧНА, МРІЄ ПРО ПАЛКЕ КОХАННЯ ТА 

ІДЕАЛІЗУЄ СВОЇХ «ПРИНЦІВ».
А  від кандидатів на її руку та серце 

немає відбою.

й  слова сказати. Інколи енергійність 
Овна перетворюється на агресію, 
жорстокість, впертість та егоїзм. Але 
визнавати ці риси він не любить. А хто 
любить? Дипломатичність, тактовність, 
скромність — ні-ні, все це не про 
Овна. Хоча він сам не проти того, щоб 
його прославляли. Так уже сталося, 
що природа та зірки нагородили його 
прямолінійністю, нетерплячістю та 
безвідповідальністю. Овен дуже кате-
горичний, для нього існує тільки біле 
і чорне. Через негнучкість та надмірну 
принциповість у Овна нерідко виника-
ють конфлікти з людьми.

Загадки хлопця Овна. Як знайти з ним спільну мову?Загадки хлопця Овна. Як знайти з ним спільну мову?
 Що й говорити, міцний горішок цей Овен. Він не любить показувати свою слаб-

кість. І якщо ти довела Овна до сліз, це означає, що по-справжньому зачепила 
його за живе. Цих сліз він тобі може не пробачити, бо не пробачить своєї слаб-
кості у твоїх очах.

 Він весь час підкреслюватиме свою мужність, сміливість, рішучість. Щоб дове-
сти, що він не слинько, Овен може займатися екстремальними видами спорту 
або ж призначити тобі побачення на дрейфуючій крижині. Та щоб перевірити 
його істинну мужність, влаштуй йому простий життєвий тест: запропонуй 
відвідати стоматолога. Він може не боятися висоти, собак, хуліганів, дві йок 
у чверті, але ж лікарі — це справжнє випробування для нього. Овен боїться 
найменшого болю.

 Проте він не боїться подивитися дівчині у вічі. А це, погодься, теж своєрідний 
подвиг. Якщо він не дивиться тобі у вічі, отже, втратив інтерес. Щоб завою-
вати його симпатію, тобі доведеться весь час бути на гребені хвилі, розповіда-
ти йому щось нове та захопливе.

 Гарячкувати Овен вміє, але ображається не довго. Повчати Овна марно, існує 
тільки дві думки: неправильна та його власна. Щоб підтримати в ньому муж-
ність, потрібно бути слабкою, жіночною, ніжною і розуміючою. Але ж не ставай 
для нього приземленою, бо він мріє про казкових принцес. Не втрачай своєї 
гідності та царської волі.
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 Овен сам не вміє фліртувати і тобі не дозволить. Не провокуй його на ревнощі. 
Він не зрозуміє цієї гри і сприйме все всерйоз. Усі барани — страшенні ревнивці!

 Плітки — не тема для розмов з Овном. Не втягуй його у свої стосунки з іншими 
людьми, не розповідай про сварки та конфлікти. Йому це нецікаво.

 Овен — гарний розповідач. Але коли він почне правдоподібно описувати, як 
витягував себе за волосся з болота, нагадай йому про барона Мюнхгаузена.

 Не забувай щиро дякувати хлопцю Овну. Він любить робити добро та при-
носити радість, але не менше любить, коли інші помічають в ньому лицарське 
благородство.

 Овен вважається одним з найвідданіших у коханні знаків зодіаку. Його гасло: 
«Якщо горіти в коханні, так горіти дотла!» Він романтик, останній із лица-
рів. Але ж якщо цей Дон Кіхот охолонув, то ніколи цього не зможе приховати. Ти 
одразу відчуєш його байдужість, бо він не вміє лицемірити.

 Якщо Овен гнівається та свариться з тобою, це означає, що він до тебе не-
байдужий. А якщо ви посварилися, то він першим запропонує мир.

 Якщо ти ходиш і мислиш поволі, швидкий Овен може тебе дратувати. Ти будеш 
почуватися, наче біля діючого вулкана.

 Якщо перед тобою самовпевнений та агресивний парубок, так і знай, що 
в його голові пасуться таргани. Він просто дуже невпевнений у собі. Не крити-
куй Овна і не роби зауважень у присутності інших, інакше ризикуєш розірвати 
з ним стосунки назавжди. 

Гороскоп сумісності
Овен-Овен. Сварки між цими 

двома рогатими самолюбними ство-
ріннями — річ звична, навіть нор-
мальна. Два запальних Овни можуть 
зірвати один одному дах. Це мінус. 
Але вони ніколи не будуть прихову-
вати одне від одного своїх почуттів, 
хоч би якими вони були. І  це плюс. 
Для створення гармонійних стосун-
ків один з Овнів повинен стати трохи 
мудрішим, тобто лагіднішим і  посту-
пливішим.

Овен-Телець. Це ще одна рогата па-
рочка. І що сильніше Овен закипає, то 
впертішим стає Телець. Обом знакам 
доведеться поступатися своїми прин-
ципами, щоб разом жилося легко і ра-
дісно. Інакше Овен і Телець, попри най-
глибші почуття одне до одного, мо-
жуть загрузнути у сварках.

Овен-Близнюки. Вони швидко по-
мічають одне одного, між ними од-
разу спалахує симпатія і  приязність. 
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Діва навчить Овна терпіння, а  Овен 
Діву — віри в  себе. Та, щоб зберегти 
почуття, обом доведеться попрацюва-
ти над собою.

Овен-Терези. За статистикою, ці 
знаки часто знаходять один одного, 
хоча між ними доволі багато супереч-
ностей. Головна полягає в тому, що ви-
ховані Терези люблять все згладжува-
ти, а прямолінійні Овни називають речі 
своїми іменами. Ці двоє повинні домо-
витися про особисті межі і не тиснути 
одне на одного.

Овен-Скорпіон. У  них є  всі шанси,  
щоб створити гармонійні стосунки. 
Але в  половині випадків вони розпа-
даються через агресивність, норов-
ливість Овна та «отруйне жало» Скор-
піона. Якщо перший виявить свою 
відданість, щедрість, благородство, 
а другий  візьме на озброєння природ-
ну дипломатичність, то вони зможуть 
створити непереможний союз. Адже їх 
гасло: «Ніколи не здавайся!»

Овен-Стрілець. Вони створені одне 
для одного, бо мають багато спільного: 
і в характері, і в захопленнях. Нарешті 
правдолюб Овен знаходить ще одно-
го борця за справедливість. Але і  цей 
союз має свої «проблемні зони». Непо-
розуміння виникають тоді, коли Овен 
та Стрілець починають висловлювати 
правду один одному в очі.

Овен-Козеріг. Їм є  про що погово-
рити і  за що зачепитися честолюбни-
ми «рогами». Овен часто наштовху-
ється на неприступну, тверду та впер-
ту скалу в образі Козерога. Швидкість, 

Кохання з  першого погляду найчасті-
ше трапляється саме між цими двома 
знаками. Але! Близнюки легко  можуть 
вразити Овна своєю непостійністю. Їм 
добре разом тоді, коли, крім почут-
тів, вони мають спільну цікаву спра-
ву. Близнюки — це генератори ідей, 
а Овни — практичні та енергійні вико-
навці.

Овен-Рак. Конфлікти між цими зна-
ками виникають через різні погляди 
на життя. Овен схожий на вихор, Рак 
любить спокій і  усамітнення. Остан-
ній часто ображається на прямоліній-
ність Овна, але ж приховує свою обра-
зу. Та між ними цілком можливі друж-
ні стосунки. Завдяки інтуїції Рак бачить 
справжнього Овна, а  саме: його враз-
ливу душу і щирість намірів.

Овен-Лев. Ці двоє схожі одне на од-
ного завзятим темпераментом. Разом 
утримати їх тривалий час можуть лише 
справжні почуття. Лев, як це не дивно, 
пасує перед Овном. У цьому союзі саме 
Овен стає царем звірів. Якщо Лев пого-
диться стати свійським хижаком (або 
принаймні прикинеться сумирним), то 
все в їхніх стосунках буде добре. Овну 
та Леву ніколи не буває нудно удвох: 
вони працьовиті, активні та діяльні.

Овен-Діва. Це зустріч «+» і  «–». 
Овен — гарячий та імпульсивний, 
Діва — холодна та розсудлива. Образ-
ливість Діви та її схильність до хандри 
примусять Овна шукати веселіших 
стосунків. Ці двоє можуть стати не-
поганими колегами, навіть нерозлуч-
ними друзями, оскільки їх об’єднують 
спільні ідеали, відчуття прекрасного. 
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невідповідальність, імпульсивність 
Овна дратують зовні байдужого та не-
квапливого Козерога. Ці стосунки по-
требують збільшених «доз» почуттів, 
ніжності та ласки.

Овен-Водолій. Між цими двома 
яскравими індивідуалістами, без сум-
ніву, може спалахнути іскра кохання. Та 
іноді запобіжники не витримують тако-
го шалу почуттів. Овна та Водолія ціка-
вить усе нове та незвичне. Щоб зали-
шатися цікавими один для одного, їм 
весь час доводиться боротися з рути-
ною. Обом потрібно набратися терпін-
ня і навчитися прощати.

Овен-Риби. Дві абсолютні проти-
лежності. Овен не розуміє, як можна 
залягти на дно і почуватися при цьому 
щасливим. Саме на такі фокуси спро-
можні Риби. А  ще Овна дратує таєм-
ничість Риб, адже йому потрібно все 
з’ясувати просто тут і  зараз. Для гар-
монійного розвитку стосунків саме Ри-
бам доведеться бути поступливими 
й уважними. Їм нескладно це зробити.

ТЕЛЕЦЬ
Психологічний портрет. Телець нале-
жить до земної стихії, тому міцно три-
мається на ногах, робить лише зважені 
кроки. Телець спокійний, розсудливий, 
врівноважений і непоквапливий. «Ско-
рий поспіх — людям посміх!» — най-
частіше це гасло можна почути саме 
від Тельця. А він, хоч і мовчазний, про-
те слів на вітер не кидає. Найулюблені-
ші його слова: «так», «ні», «е-е-е», «ага», 
«еге», «угу» та інші.

Найкращі риси. Телець миролюб-
ний і абсолютно неагресивний, попри 
наявність зброї на голові, тобто рогів. 
Інколи видається, що він має залізні не-
рви. У цілому це сильна, стійка, гармо-
нійна натура. Телець добре знає, чого 
хоче, непохитний у  своїх намірах. Як 
«земний» знак, він обожнює природу, 
туристичні походи, прогулянки в  пар-
ках, пікніки, тварин, рослини тощо. 
Природа для Тельця і  друг, і  вчитель, 
і відрада. Такому ставленню до всього 
живого можна лише повчитися. Крім 
того, Телець захоплюється музикою, 
добре співає, цінує прекрасне та розу-
міється на мистецтві. Типовий Телець 
вирізняється надзвичайною терпля-
чістю. Він може стерпіти і  удари долі, 
і  програші, і  зраду, і  критику, і  кпини. 
Для своїх друзів та близьких Телець від-
дасть усе. Вірність сім’ї та друзям — ви-
разна риса Тельця. А ще він любить ком-
форт, але без надмірності. В усьому нама-
гається триматися золотої середини.

А з цими рисами можна попрацю-
вати. Потрібно знати, що незворуш-
ний Телець декілька разів на рік може 
зірватися. «Бійтеся гніву спокійного 

Відомі Овни.
Леонардо да Вінчі, 
Вінсент ван Гог, Микола 
Гоголь, Ганс Крістіан Ан-

дерсен, Корній Чуковський, Чарлі Чаплін, 
Микита Хрущов, Андрій Тарковський, 
Квентін Тарантіно, Гаррі Каспаров, 
Алла Пугачова, Анастасія Заворотнюк, 
Володимир Кличко та багато інших.
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Тельця!» — ці слова потрібно викар-
бувати у своїй пам’яті. Але цю малень-
ку ваду легко перекриває великий 
«плюс» — янгольське терпіння. Телець 
не вичікуватиме нагоди помститися, 
а  випустить пару і  знову сяде читати 
книжку або слухати музику, наче ні-
чого не трапилося. Камінь спотикання 
для Тельця — його впертість. Хоча сам 
він її не помічає, оточуючі можуть від-
чувати її силу на собі. Спробу-
вати зрушити з  місця Тель-
ця — все одно, що штов-
хати панцерник. Його 
повільність сприйма-
ється як пасивність. 
Представник цього  
знаку може вигля-
дати дещо грубу-
ватим та простаку-
ватим. Тонкий ан-
глійський гумор і  Те-
лець — речі несумісні. 
Тельці — улюбленці ба-
бусь, тому схильні до за-
йвої ваги. «Ще одна ложка 
каші за маму і тата?» — «Охоче!»

Типова дівчина Телець. Це не ді-
вчина, а сонячна батарея! У ній стіль-
ки тепла та внутрішнього «палива», що 
вистачить обігріти весь світ. З нею спо-
кійно і затишно. Вона і ніжна, і тверда, 
і врівноважена, і практична.

21 квітня — 21 травня.
Планета-покровитель — Венера
(основні якості: ніжність, м’якість).
Колір — рожевий, зелений.

ЇЇ ГОЛОВНИЙ КОЗИР — ВМІННЯ 
СЛУХАТИ ІНШИХ, ПРОЩАТИ, 

СПРИЙМАТИ ОТОЧУЮЧИХ ТАКИМИ,
ЯКИМИ ВОНИ Є.

Вона не довіряє позахмарним тео-
ріям, а спирається на життєвий досвід. 
Ця дівчина не вихваляється і  не при-
крашає себе кокетством. Навіщо? Адже 
й так зрозуміло, що вона перлина.

Загадки хлопця Тельця. Як знайти з ним спільну мову?Загадки хлопця Тельця. Як знайти з ним спільну мову?
  Він надійний, витриманий, сильний. Як бачиш, є всі якості ідеального хлопця. Але 

водночас він практичний і приземлений. Замість букету троянд може подару-
вати тобі букет петрушки. Не ображайся! А що? У господарстві знадобиться.

TaurusTaurus


