BARAN
Dla Barana wa¿ne jest nie gdzie i z kim,
ale jak szybko to zrobi...

ON  do seksu prowadzi go instynkt. Nie uznaje przeszkód
w d¹¿eniu do upolowania upatrzonej osoby. Po spêdzonej nocy
bardzo szybko zapomina o ukochanej. Ju¿ na pierwszej randce
proponuje pójcie do ³ó¿ka. Bardzo ³atwo go uwieæ. Wystarczy
krótka spódniczka, trochê g³êbszy dekolt lub dwuznaczne spojrzenie. Bardzo szybko zwariuje na jej punkcie. Czuje siê wietnie
z kobietami nieszczêliwymi. Podniecaj¹ go niemia³e i niepewne siebie.
W ³ó¿ku jest bardzo szybki. Nie interesuje go gra wstêpna,
uwa¿a j¹ za zbêdn¹ otoczkê. Sam szybko zrzuca z siebie ubranie
i oczekuje, ¿e ona te¿ to samo zrobi. Gdzie bêdzie siê to odbywa³o, jest Baranowi wszystko jedno.
Barany w uprawianiu mi³oci s¹ raczej sprinterami ni¿ d³ugodystansowcami, dlatego nale¿y go zwodziæ, a nawet uciekaæ.
Jest raczej poligamist¹ i obce jest mu g³êbokie zaanga¿owanie.
ENERGIA SEKSUALNA
WIERNOÆ SEKSUALNA
TALENT SEKSUALNY

 90%
 20%
 50%
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ONA  pani lubi go³e, umiênione ramiona, mê¿czyzn raczej
silnych, nawet szorstkich w obyciu. Z drugiej strony, Baranica
szuka kochanka nieznosz¹cego sprzeciwu. Tak samo jak i on,
nie potrzebuje zbyt du¿o mi³oci i romantycznoci. Do bia³oci
rozpala j¹ ca³owanie w usta, p³atków uszu i dotykanie twarzy
oraz muskanie w³osów.
Jest impulsywna, ³atwo przejmuje inicjatywê i zmierza prosto
do celu. Nie wymaga wstêpnych zabiegów. Uwielbia dominowaæ i szokowaæ. Rozkoszuje siê tym, co zakazane, próbuje
wszystkiego. Lubi przenosiæ na teren sypialni swoje nawyki kulturowe. Perfumy, przezroczysta bielizna, pieszczoty  to nigdy
nie da jej zadowolenia. Uto¿samia siê za ka¿dym razem rol¹,
któr¹ gra. W ³ó¿ku nie jest jednak tak dobr¹ aktork¹ jak w ¿yciu.
Potrafi nawet w myli uwodziæ mê¿czyznê siedz¹cego np. obok
niej w autobusie.
ENERGIA SEKSUALNA
WIERNOÆ SEKSUALNA
TALENT SEKSUALNY

 100%
 30%
 50%

ONI  obydwoje ceni¹ partnerów energicznych i zdecydowanych. Lubi¹ ludzi uprawiaj¹cych sporty, samodzielnych i niezale¿nych. S¹ ludmi bez kompleksów, prawymi i prostolinijnymi.
Wobec s³abszych s¹ opiekuñczy.
Dobrze jest im z LWAMI i STRZELCAMI.
M¥¯ BARAN  ceni kulturê, wra¿liwoæ, niemia³oæ. W partnerce szuka przede wszystkim kobiecoci. Sam lubi pokonywaæ
drobne opory, prosiæ i namawiaæ.
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¯ONA BARAN  to du¿o, a nawet bardzo du¿o wdziêku
w domu. Bardzo ³atwo uda siê jej urzec partnera, ale uwaga, jest
bardzo wyczulona na udawanie.

Procentowy zakres erotycznej aktywnoci Baranów przedstawia siê nastêpuj¹co:
TEMPERAMENT
WYOBRANIA
AKTYWNOÆ
HARMONIA
PEWNOÆ SIEBIE

 90%
 80%
 60%
 80%
 90%
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BYK
Ka¿dy fragment cia³a
jest dla Byka l¹dem do odkrycia...

ON  marzenia erotyczne byków s¹ doæ wyszukane. Chcieliby kochaæ siê na przyk³ad na ukwieconej i pachn¹cej ³¹ce lub
w piêknym ogrodzie. Nie dla niego park z tward¹ ³awk¹. ¯eby
w domu stworzyæ choæby namiastkê takich warunków, warto
sypialniê ozdobiæ du¿¹ iloci¹ wie¿ych kwiatów.
Trzeba przyznaæ, ¿e Byk ma nieposkromiony apetyt na seks,
który traktuje jak spis ulubionych rzeczy lub jak kartê dañ. Bierze zatem zazwyczaj to, na co ma ochotê. Mo¿e mieæ kilka kobiet w tym samym czasie i byæ im wiernym. Jego przes³aniem
jest doznanie oraz danie rozkoszy i szczêcia.
Przy tym wszystkim nie czuje potrzeby akcentowania swojej mêskoci. Rzadko siê zakochuje. Jest za to bardzo wra¿liwy, w kobiecie dostrzega jej seksownoæ, ale tak¿e cz³owieka.
ENERGIA SEKSUALNA
WIERNOÆ SEKSUALNA
TALENT SEKSUALNY

 100%
 50%
 70%
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ONA  szampan, nastrój, piêkna pociel i d³uga gra wstêpna
to dla niej ¿ywio³. £ó¿kowe bana³y i standardy to nie dla Pani
Byk. Gdy partner nie potrafi wyzwoliæ w niej po¿¹dania, szybko
siê z nim po¿egna.
Jest bardzo czu³a na pieszczoty okolic karku i szyi. Bêdzie
wprost w siódmym niebie, kiedy partner wprost porwie na niej
ubranie. Jest to doæ dziwne w zderzeniu z faktem, ¿e preferuje
raczej mê¿czyzn ³agodnych i opiekuñczych.
Sama wybiera partnerów. Dla tych pozosta³ych jest zimna,
niedostêpna, nawet z³oliwa. Ubiera siê z du¿ym smakiem. Tak
jak i Byk potrzebuje wielopartnerstwa. Wszystkim jest wierna
i o wszystkich zazdrosna. Po udanym seksie pozostaje rozbudzona przez wiele dni.
ENERGIA SEKSUALNA
WIERNOÆ SEKSUALNA
TALENT SEKSUALNY

 100%
 100%
 70%

ONI  Byki uwielbiaj¹ byæ adorowane niemal jak monarchowie. Seks to bardzo naturalna czêæ ich ¿ycia. Zdobyæ Byka mo¿na prezentami, kolacj¹ w egzotycznej restauracji lub bêd¹c w³acicielem dobrej marki samochodu.
Bardzo wa¿n¹ rolê u Byków stanowi dobre jedzenie i niez³e
trunki. Kochaj¹ siê z wielk¹ fantazj¹ i do upojnoci. Najlepszym
partnerem dla Byka jest SKORPION. Niez³y wybór to tak¿e partnerstwo Byka z PANN¥ i KOZIORO¯CEM. Ich wspó³¿ycie bêdzie zapewne bez zbytniej ekstrawagancji, ale pogodne i pe³ne
harmonii.
M¥¯ BYK  gdy ¿ona dobrze gotuje, jest gospodarna i nie
brakuje jej urody  bywa raczej zadowolony. Jest zazdrosny.

34

¯ONA BYK  poza mê¿em i dzieæmi niewiele j¹ interesuje.
W uczuciach sta³a, a w ich ukazywaniu bardzo starowiecka.

Procentowy zakres erotycznej aktywnoci Byków przedstawia
siê nastêpuj¹co:
TEMPERAMENT
WYOBRANIA
AKTYWNOÆ
HARMONIA
PEWNOÆ SIEBIE







100%
80%
85%
30%
80%
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BLINIÊTA
Bliniêta nie musz¹ kochaæ czy byæ zakochane
¿eby zdecydowaæ siê na rozbieran¹ randkê...

ON  w ³ó¿ku nie nale¿y siê po nim spodziewaæ zbyt wiele.
Nie jest zbyt natarczywy, ani zbyt namiêtny. Boi siê nudy, dlatego nieraz zwodzi dwie kobiety na raz. Bliniak jest bardzo
ciekawy, dlatego wcale nie musi byæ zakochany, ¿eby wi¹zaæ
siê z kobiet¹ na jaki czas.
Jest nieuleczalnym romantykiem. Nie prze¿ywa jednak nag³ych
i gwa³townych namiêtnoci. Zadowala go ka¿dy element gry mi³osnej, po czym szybko zasypia.
Ma niestety krótk¹ pamiêæ, zapomina z kim by³, gdzie
i w ogóle dlaczego. K³amie z zimn¹ krwi¹ w razie wpadki. Lubi
mi³osne liciki. Zakochany Bliniak jest dla swojej partnerki czu³y i opiekuñczy. Nale¿y mu zazdrociæ, ¿e potrafi tak postêpowaæ, aby partnerka nigdy siê nie nudzi³a.
ENERGIA SEKSUALNA
WIERNOÆ SEKSUALNA
TALENT SEKSUALNY

 60%
 20%
 60%
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ONA  bardzo lubi rozmawiaæ o seksie. Czyta niemal wszystko, co pisze siê na ten temat. Nie znosi pruderii, dlatego jest
sk³onna wypróbowaæ wszelkie nowinki, o których wyczyta.
Niestety nie jest zbyt zmys³owa. Potrafi pójæ do ³ó¿ka pod
wp³ywem impulsu. Bardzo dba o wystrój sypialni i swój w³asny
ubiór. Seks telefoniczny to jej ¿ywio³. Za najlepszy wstêp do
mi³oci uznaje ca³owanie wewnêtrznych powierzchni d³oni r¹k 
a¿ po ramiona. W jej manierach i fantazjach erotycznych pojawiaj¹ siê nie tylko aktorzy lub piosenkarze, ale tak¿e listonosz
lub urzêdnik w okienku.
Gdy znajdzie swój idea³, jej ¿ycie staje siê rajem na ziemi.
Niestety, zdarza siê to bardzo rzadko. Jest wra¿liwa, utalentowana, sprawia wra¿enie opuszczonej. Potrzebuje ci¹g³ego zapewnienia swojej atrakcyjnoci, dlatego zmienia czêsto partnerów.
ENERGIA SEKSUALNA
WIERNOÆ SEKSUALNA
TALENT SEKSUALNY

 30%
 20%
 60%

ONI  w ³ó¿ku bliniêta potrafi¹ zagadaæ partnera na mieræ.
Mog¹ w kulminacyjnym momencie zadaæ pytanie zupe³nie niezwi¹zane z sytuacj¹. Maj¹ ci¹gle ma³o wra¿eñ. Ich umys³ jest
niezwykle ch³onny.
Po upojnej nocy potrafi¹ szybko znikn¹æ z miejsca tego wydarzenia, by szybko zdaæ relacjê z owej nocy koledze lub kole¿ance. Bêdzie to opowieæ z ca³¹ pewnoci¹ bardzo ubarwiona.
Zetkniêcie siê z Bliniaka w ³ó¿ku z BARANEM to niemal jak
wybuch wulkanu. ¯ywio³ po³¹czony z wyrafinowaniem. Bêdzie
im te¿ po drodze ze STRZELCAMI i KOZIORO¯CAMI. Unikaæ
za to musz¹ Wagi, Skorpiona oraz Ryb.
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M¥¯ BLINIAK  marzy o kobiecie z bystrym umys³em, oryginaln¹ i z du¿¹ inwencj¹. Powinna ona tak¿e byæ bardzo serdeczna. W uczuciach niestety brak mu sta³oci.
¯ONA BLINIAK  wszystko prze¿ywa szczerze i g³êboko.
Dom to dla niej przede wszystkim ciep³o i poczucie bezpieczeñstwa. Nie stanie siê kur¹ domow¹.

Procentowy zakres erotycznej aktywnoci blini¹t przedstawia
siê nastêpuj¹co:
TEMPERAMENT
WYOBRANIA
AKTYWNOÆ
HARMONIA
PEWNOÆ SIEBIE







70%
100%
80%
90%
70%
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RAK
Raki s¹ bardzo wra¿liwe na dotyk partnera.
Do nieskoñczonoci potrafi¹ przeci¹gaæ grê wstêpn¹...

ON  jest czu³y i wra¿liwy. Szuka kobiety, która bêdzie siê
nim opiekowaæ niczym matka. Rak uwa¿a, ¿e kobieta powinna
byæ dla mê¿czyzny ci¹g³¹ tajemnic¹, nigdy do koñca nie odkryt¹. Jest bardzo lojalny, umie s³uchaæ. Zakochany Rak idealizuje
swoj¹ mi³oæ, ale tak¿e przyrównuje j¹ do takich samych stanów u innych osób.
Partnerk¹ traktuje jak swoj¹ w³asnoæ. Gra wstêpna jest dla
niego czym najwa¿niejszym, dlatego potrafi rozpocz¹æ j¹ ju¿ na
schodach. Najlepiej czuje siê w domu, z dala od licznego towarzystwa. Jest bardzo uczuciowy, mo¿na powiedzieæ nawet, ¿e
sentymentalny.
Te wszystkie cechy sprawiaj¹, ¿e szybko zyskuje zaufanie
i mi³oæ niejednej kobiety.
ENERGIA SEKSUALNA
WIERNOÆ SEKSUALNA
TALENT SEKSUALNY

 60%
 80%
 70%

ONA  panie szukaj¹ mê¿czyzn opiekuñczych i romantycznych. Chc¹ szybko sta³ego zwi¹zku i ci¹g³ych zapewnieñ o mi³o-
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ci. Na rozbierana randkê decyduje siê dopiero, gdy nabierze
zaufania do partnera.
W kochanku widzi ojca swoich przysz³ych dzieci. Ciep³e s³ówka i okazywana czu³oæ potrafi¹ j¹ rozbroiæ. W ³ó¿ku doæ szybko siê podnieca, szczególnie kiedy partner zajmie siê jej ustami
i piersiami. Potrzebuje du¿o czu³oci i adoracji. Generalnie to
lepsza z niej ¿ona i matka ni¿ kochanka.
W mylach czêsto wraca do prze¿yæ mi³osnych z pierwszym
kochankiem. £¹czy w sobie wszystkie cechy uto¿samiane z kobiecoci¹.
ENERGIA SEKSUALNA
WIERNOÆ SEKSUALNA
TALENT SEKSUALNY

 40%
 90%
 80%

ONI  s¹ pe³ni uczuæ i emocji. Czêsto zamykaj¹ siê w sobie.
Ich sk³onnoci do zmiennych nastrojów s¹ uzale¿nione od otoczenia i rodowiska.
Raki maj¹ romantyczn¹ duszê. S¹ opiekuñcze, ale bêd¹ takie
dopiero jak oceni¹, ¿e im siê to op³aca.
Bardzo silnie prze¿ywaj¹ rozczarowania w mi³oci i ma³¿eñstwie.
SKORPIONY i RYBY to najlepsi partnerzy dla Raków. Zwi¹zki z osobami z tych znaków bêd¹ ciekawe dla obu stron. Niema³e sk³onnoci do Kozioro¿ców nie maj¹ d³u¿szych perspektyw.
M¥¯ RAK  jest kapryny, ale wra¿liwy i uczuciowy. Od partnerki ¿¹da ca³kowitego oddania, wiernoci i czu³oci.
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¯ONA RAK  poczucie bezpieczeñstwa i spokój to dla niej
podstawa zwi¹zku. £agodny i ugodowy charakter sprawia, ¿e
jest wspania³¹ ¿on¹ i matk¹.

Procentowy zakres erotycznej aktywnoci Raków przedstawia
siê nastêpuj¹co:
TEMPERAMENT
WYOBRANIA
AKTYWNOÆ
HARMONIA
PEWNOÆ SIEBIE

 30%
 35%
 50%
 70%
 60%
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