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Zodiakas: Šaulys
Gimimo data: 1963 12 18
Gimimo vieta: Šauni

Tarpusavio santykiai poroje – tai visas pasaulis, stebinantis įvairių apraiškų gausumu. Jis
gali tapti neišsenkantis pasitenkinimo šaltinis, jei jums vis d÷l to pavyks surasti tinkamą
partnerį. O štai priešingu atveju, sulauksite kartų nusivylimą.
Kaip nesuklysti renkantis partnerį?
Kaip savo gyvenimą su mylimu žmogumi paversti pilnatvišku ir džiaugsmingu?
Su kuo geriausiai kurti santykius?
Kas jums yra priimtina ir kas ne?
Kaip pasiekti harmonijos intymiame gyvenime?
Meil÷s suderinamumo horoskopas jums pad÷s atsakyti į šiuos ir dauguma kitų klausimų,
geriau pažinti save, savo partnerį ir jūsų intymaus gyvenimo ypatumus. Astrologijoje
daug kas žinoma apie tai, kod÷l žmon÷s vienas kitą traukia. Senov÷je ne veltui buvo
sakoma, kad santuoka užgimsta danguje. O seksas – svarbi sudedamoji dalis ne tik
santuokiniuose santykiuose, bet ir kiekvieno iš mūsų asmeniniame gyvenime.
Verta pamin÷ti, kad šis horoskopas parinktas atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą ir į
charakteringiausius temperamento aspektus: partnerių trauką, jausmingumą ir kitas
sudedamąsias intymaus gyvenimo dalis. Primename, kad pirminiame pažinties etape,
jausmai būna aštresni ir dažniausiai partneriai vienas kitą idealizuoja. O štai stabilizavęsi
santykiai labiau išryškina asmeninius charakterio bruožus bei suderinamumą poroje, kas
ir bus matyti pateiktame aprašyme. Šis horoskopas leis išvysti bendro intymaus gyvenimo
perspektyvą.

Kad suprastum÷te, koks yra jūsų seksualinis suderinamumas su partneriu, būtina
išsiaiškinti asmeniniuose intymiuose poreikiuose ir paanalizuoti partnerių
temperamentą.

JŪSŲ SEKSUALUMO
CHARAKTERISTIKA
Andželina Jolie
Jūs esate nenusp÷jama ir energinga. Bet kokioje situacijoje nepasimesite ir visuomet
rasite, ką pasakyti ir kaip reaguoti į susikl÷sčiusią situaciją. Jūsų nuotaikos keičiasi
žaibišku greičiu, o greitos reakcijos galima būtų ir pavyd÷ti. Jūs visada išliekate žingeidi
ir smalsi, primenanti mergaičiukę „kod÷lčiukę“. Meil÷s santykiuose jūs siekiate
bendravimo ir atvirumo, tačiau nesate linkusi į sud÷tingus psichologinius debatus. Kuo
paprastesni ir suprantamesni jūsų santykiai, tuo geriau. Vienu metu galite jaustis
įsimyl÷jusi į keletą žmonių.
Jūs – moteris, kuriai svarbu šeimynin÷s vertyb÷s ir tradicijos. Tačiau jūs savyje turite tokį
seksualin÷s energijos užtaisą, kuriuo pasigirti gal÷tų tikrai ne kiekviena. Santykiuose
vertinate pasitik÷jimą, rimtus santykius galite prad÷ti tik su tikslu sukurti šeimą, o
kiekviename sutiktame vyre matote potencialų savo vaikų t÷vą ir mylintį vyrą. Be to, jūs
esate landi ir drąsi santykiuose su stipriosios lyties atstovais, jūsų temperamentą galima
būtų vadinti labai „karštu“, kas ypatingai atsiskleidžia seksualinių kontaktų metu.
M÷gstate karštą ir greitą seksą ne mažiau nei švelnumą ir ramias glamones. Intymaus
pasimatymo idealus scenarijus jums – paruošiančios švelnios glamon÷s, kurios leistų
jums atsipalaiduoti ir pasitik÷ti partneriu, o po to sekantis karštas seksas, kurio metu jūs
mielai imtum÷t÷s iniciatyvos. Jums patinka stiprūs ir aistringi vyrai, jums patinka, kai yra
kovojama d÷l jūsų. Silpno charakterio personažai jūsų romanuose gali atsidurti tik per
klaidą.
Jūs lengvai susijaudinate ir galite patirti daugkartinius orgazmus, tačiau tam reiktų
visiškai pasitik÷ti savo partneriu ir atsipalaiduoti, tod÷l nors kartais jūs ir norite sekso
neįprastomis ir netgi ekstremaliomis sąlygomis, maksimalų pasitenkinimą patirsite tik
tuomet, kai jausit÷s pasitikinti savimi ir saugi.
Jūsų bendravimo stilius
Jūsų intelektas leidžia jums palaikyti įdomius pašnekesius, daryti sąmojingas ir
sud÷tingas logines išvadas. Tačiau jūsų kalba šiek tiek skurdi emocijomis. Jūs sugebate
aiškiai išreikšti savo mintis, taip kaip ir klausytis savo pašnekovo, tačiau pokalbio metu
išlaikote šaltą logiką, ir neteikiate pirmumo emocijoms, kurios gali iškreipti žodžių
reikšmę.
Seksą žadinančios sąlygos
Esate linkusi ryškioms emocin÷ms reakcijoms, tod÷l priežastys seksui gali būti įvairios,
netgi ekstremalios. Labiausiai jus jaudina aktyvūs fiziniai veiksmai (energingi šokiai,
sporto ir treniruoklių sal÷s), pradedant nuo garsios muzikos ir užvesto lenktyninio
automobilio motoro garso.

JŪSŲ SEKSUALINIS
PARTNERIS: KOKS JIS?
Meilužis?
Ypatingai agresyvus ir atkaklus vyras. Jūs trokštate, kad vyras stebintų savo nesuvaldoma
energija. Jo galingas temperamentas, gana grubios elgesio manieros ir pirminių instinktų
tiesmukiškumas pažadina jumyse atsakomąjį refleksą ir sekso poreikį.

Sutuoktinis?
Šeimoje jūs nor÷tum÷te tur÷ti universalų, išprususį, žingeidų, intelektualų ir draugišką
vyrą. Svarbu, kad jums su juo būtų smagu ir įdomu bendrauti. Vyras netur÷tų daryti jums
spaudimo, bet atvirkščiai suteikti jums pilną veiksmų laisvę. Kuo mažiau įsipareigojimų,
tuo patikimesni bus santykiai.

SEKSUALINIO PARTNERIO
CHARAKTERISTIKA
Bradas Pittas
Šis vyras prieš save išsikelia nemažai ir gana aukštų gyvenimo tikslų bei siekia juos
įgyvendinti. Jo siekis link idealumo gali netgi peržengti proto ribas ir tapti
nepasitenkinimo priežastimi. O sumažinti reikalavimų kartelę ir pajusti d÷l to
palengv÷jimą jam neleidžia vidinis sąžiningumas. Dažnai tokie vyrai paskiria savo
gyvenimą vienai svarbiai užduočiai. Tai ambicingas ir išdidus tipas. Asmeninius
santykius jis tvarko taip, kad jie būtų aiškūs, kaip krištolas, ir vengia bet kokių
nesusipratimų.
Savo gyvenimą šis vyras tvarko pagal iš anksto sugalvotą planą. Jis turi tam tikrą schemą,
šabloną, sistemą, kuria remiantis jis ir gyvena. Ypatingai susikoncentravęs ties savo
išsikeltais tikslais ir visuomet pabaigia prad÷tus darbus iki galo. Santykiuose su
moterimis ir meil÷je jis taip pat vadovaujasi panašiu principu. Šis vyras nešvaisto laiko
trumpiems romanams ir nereikšmingiems meil÷s nuotykiams. Jam nepriimtinas flirtas ir
meil÷s žaidimai ne d÷l to, kad jis iš principo yra prieš juos nusiteikęs, bet d÷l to, kad jis
šioje srityje nesijaučia pats savimi. Toks vyras ieško visiškai suprantamų ir paprastų
santykių. Seksualiniai santykiai gali ir neperaugti į vedybas, tačiau būtina apie tai aiškiai
ir atvirtai pasišnek÷ti su partneriu. Bet, kaip taisykl÷, jis ieško santykių tam, kad sukurti
santuoką ir stiprią šeimą. Jis sąžiningas ir principingas tiek sau, tiek ir santykiuose su
moterimi. Intymiuose santykiuose jis yra linkęs sulaikyti savo emocijas. Kitą vertus,
šeimyniniam gyvenimui sunku būtų rasti daugiau atsidavusį ir sąžiningą vyrą. Tačiau
reikia žinoti, kad moteriai reik÷s žaisti pagal jo sukurtas taisykles.
Bendravimo stilius
Šio vyro intelektas priklauso nuo išsikeltų tikslų ir aplinkybių. Jam patinka konkretumas
bet kokioje gyvenimo srityje. Jo kalboje dažnai galima išgirsti formalius teiginius,
nesuasmenintos emocijos konkrečioms gyvenimo situacijoms. Toks bendravimas
atsiranda d÷l to, kad jis orientuotas į teisybę, objektyvumą. Šis žmogus neieškos faktų
nepatikimuose šaltiniuose. Jo išvados visuomet svarios. Sekso metu jis dažniausiai tyli,
kadangi žodžiai trukdo jam susikaupti.
Seksą žadinančios sąlygos
Šiam vyrui patinka užsiimti seksu tik jam priimtinomis sąlygomis. Jis nem÷gsta dažnai
keisti situaciją, nes greitai pripranta prie gyvenamosios vietos, o štai prie naujosios
prisiderina sunkiai. Jis konservatorius bet kokioje situacijoje, taip pat ir sekse. Taigi, jam
nieko n÷ra geriau už savo kambarį ir savo patalus.

Kas jam nepatinka
Į naivias ir lengvabūdiškas moteris šis vyras nekreips d÷mesio arba nežiūr÷s į jas rimtai.
Jei moteris turi mažus finansinius ir karjeros poreikius, ir be to ji apsileidusi bei neturi
skonio, mažai šansų, kad šiam vyrui tokia partner÷ patiks.
Kaip jį suvilioti
Šį vyrą galite suvilioti ypatinga taktika. Pažinties pradžioje demonstruokite visišką
supratingumą, ir nebijokite leptelti, kad yra galimyb÷ suart÷ti netolimoje ateityje. Vienu
metu jūs turite būti ir išradinga, ir lakoniška – tiek kalboje, tiek ir kalbant apie
apsirengimo stilių. Pageidaujama tur÷ti brangius ir stilingus juvelyrinius papuošalus. Jis
būtinai „užkibs“ ant ambicingos ir rimtos verslo moters. Šis vyras nor÷s didžiuotis savo
moterimi.

JO IDEALI PARTNERö:
KOKIA JI?
Meiluž÷?
Jam reikalinga griežta moteris, mokanti kontroliuoti savo emocijas, ambicinga, valdinga,
verslinink÷. Būtent tokia moterimi, mokančią valdyti aplinkinę situaciją ir apie kurią
sukasi visas pasaulis, jis ger÷sis. Užsiimti seksu su tokia – jo norų viršūn÷.

Žmona?
Geriausia tokio vyro žmona – ekspansyvi ir ryžtinga moteris, sugebanti jautriai ir
emociškai reaguoti į esančias situacijas, mokanti daryti spaudimą ir pasiekti savo tikslo.
Reikalas tas, kad būtent tokia moteris mobilizuos šio vyro poreikį atsakingai veikti ir
tur÷ti savikontrolę. Jei ši pora tur÷tų ir bendrą veiklą – tai būtų tik papildomas pliusas.

SEKSUALINIS
SUDERINAMUMAS
Gal ir juokingai pasirodys, tačiau būtent šis vyras vienintelis tinkamai susitvarkys su jūsų
savarankiškumu, ir netgi sugeb÷s jūsų veiksmus įterpti į konkrečius r÷mus. Jūsų sąjunga
pakankamai pavojinga. Jei jūs norite ją išsaugoti, turite žvelgti į savo santykius visiškai
atsakingai. Jūs abu iniciatyvūs, ir linkę pastov÷ti ties savo nuomone. Iš kitos pus÷s, galite
labai greitai susieiti. Tačiau atminkite, kad jei išsiskirsite, reanimuoti savo santykių
nesugeb÷site. Bendri užmojai, veiksmų planas, praktiški tikslai – štai jūsų santykių
stiprioji pus÷ ir tai jau pus÷ santykių s÷km÷s. Tuo pačiu metu abu mokate pastov÷ti už
teisybę ir neleisite vienas kitam klysti. Jūs visuomet žinote, ko norite iš partnerio. O jūsų
išrinktasis visuomet aiškiai įsivaizduoja, ką jis nor÷tų matyti moteryje. Vieną prie kito jus
kurį laiką trauks aistringos pramogos. Jam reik÷s jūsų šilumos. Tačiau dar stipriau –
romantiškai besiklostantys santykiai, kurių jis pats nemoka iš prigimties sutvarkyti.
Būtent jūs sugebate jame įžiebti ilgalaikę jausmų liepsną. Ir jums tikrai neteks d÷l to
gail÷tis. Kaip meilužis, jūsų vyras sužav÷s besąlygiškai, ir jūs įsimyl÷site jo seksualines
galimybes, o tuo pačiu, visiškai nepastebimai, ir jį patį. Į jo egzistavimą jūs įnešite greitį
ir veržlumą. O jis, nugal÷tas jūsų nenuginčijamu žavesiu, sutiks su esančiomis sąlygomis
negrįžtamai prad÷ti naują gyvenimą, nuo balto lapo.
Procentiniai rodikliai rodo asmenyb÷s charakterio intensyvumą meil÷s ir intymiuose
santykiuose. Ideali situacija – kai atitinkami partnerių parametrai neryškiai skiriasi.

Temperamentų sulyginimas
Jūsų sąjungą lyd÷s intensyvus ir energijos pilnas intymus gyvenimas. Jūs abu
labai karšti lovoje ir puikiai sugeb÷site vienas kitą patenkinti fiziškai.

Jausmingumo sulyginimas
Jūs – ypač jausminga moteris ir jūsų seksualiniai poreikiai itin aukšti. O štai
šiam vyrui reik÷s pasistengti, kad būnant šalia jo jums netruktų švelnumo ir
glamonių.

Pragmatiškumo sulyginimas
Vyras yra didesnis pragmatikas nei jūs, ir yra orientuotas į materialinę gerovę
meil÷s santykiuose. Jam dauguma dalykų turi savo kainą, kuri labai lengvai
išreiškiama piniginiu vienetu. O jums partnerio pinigin÷s storumas neturi
ypatingos reikšm÷s.

Lyderiavimo sulyginimas
Abu turite stiprius charakterius ir užimate aktyvias pozicijas. Kiekvienas iš jūsų
norite dominuoti šioje sąjungoje. Nenor÷jimas siekti kompromiso, gali
pastūm÷ti link nesusipratimų. Stenkit÷s moteriškai subtiliai nusileisti.

Ištikimyb÷s sulyginimas
Jūsų charakteris n÷ra ramus ir stabilus, kaip kad vyro. Tod÷l jūs tur÷tum÷te
daugiau pasitik÷ti savo vyru, nei kad vyras jumis.

Fantazijos sulyginimas
Jūsų sąjunga pasižym÷s eksperimentais intymiame gyvenime. Jūs abu nor÷site,
kad kiekvienas su÷jimas būtų nepakartojamas. Kūrybinio potencialo ir
fantazijos jums abiems tikrai pakaks, kad pojūčiai stipr÷tų.

Atvirumo sulyginimas
Jūsų sąjungoje nebus jokių paslapčių. Kiekvienas visiškai laisvai ir atvirai
kalb÷sis apie savo intymius poreikius. Atviras dialogas, kurio iniciator÷ dažniau
bus moteris, bus supratingumo pagrindas.

Pagal rezultatus matome seksualinio suderinamumo jūsų santykiuose lygį.

ABIPUSöS TRAUKOS IR SANTYKIŲ PERSPEKTYVA
Gana patikima ir harmoninga sąjunga. Gali būti, kad jūsų santykiai netur÷s labai daug
svyravimų ir stiprių aistrų (nors ši galimyb÷ yra santykių pradžioje). Tačiau, jei elgsit÷s
protingai, turite šansą rasti bendrą sąlyčio tašką, kaip ir bet kuriuose santykiuose. Jūsų
bendras noras būti kartu neperaugs į varginantį prisirišimą. Žinoma, tai nebus santykiai,
apibarstyti cukrumi: kartais jūs pyksit÷s, tačiau tuoj pat ir taikysit÷s.

ABIPUSöS TRAUKOS JöGA: 4,5 balai iš 10

Šis rodiklis rodo, kiek jūs su partneriu vienas kitu domit÷s. Maksimalus įvertinimas – 10
balų. Kuo didesnis šis balas, tuo tvirčiau jūs esate vienas su kitu susiję. Neaukštas balas
leidžia sukurti laisvesnius santykius. Šis rodiklis yra abipus÷s traukos, o individualios
traukos rodiklis pas kiekvieną iš partnerių gali ryškiai skirtis.
Harmonija ir įtampa – dvi pagrindin÷s traukos. Pagal jas galima spręsti, kokie santykiai
bus – konfliktiški ar ramūs, ir kaip jūs sutarsite. Harmonijos vyravimas suminkština
santykius, daro juos ramesniais ir patikimesniais. Įtampos vyravimas santykius daro
dinamiškais, emocingais. Tokie santykiai iš jūsų atims nemažai energijos.

