Býk žena

Žena v znamení Býka je "veľká“ žena. Vládne jej predsa láskyplná Venuša - symbol lásky a
plodnosti.
Žena Býk je veľká žena. Aj keď meria pod stopäťdesiat centimetrov, dokáže dosiahnuť dosť
vysoko, aby zvládla takmer každú krízovú situáciu, ktorú jej život prihrá do cesty.
V mnohých smeroch je táto žena soľou zeme, kombináciou väčšiny rýdzich vlastností, ktoré
každý muž hľadá a zriedkakedy nájde. Môže trpieť výbuchmi hnevu, pred ktorými by sa aj silný
chlap ustrašene schoval v lese ( alebo aspoň pod stôl ), ale k takémuto zúrivému besneniu
nikdy nedôjde bez poriadnej provokácie.
Keď ju nemučíte viac, než môže ľudská bytosť vydržať, alebo keď jej osud nedal do vienka
mimoriadne zlé karty, bude hrať hru života poctivo a s obdivuhodným pokojom. Jej otvorenosť a
poctivosť nie sú rozriedené bežnými ženskými trikmi a slzami.
Dievča Býk má viac morálnej a citovej odvahy než mnohý odolný muž, ale taktiež má dostatok
dôvery vo vlastné pohlavie, takže pokiaľ stojíte o to byť tým, kto rozkazuje, dovolí vám to. Ak
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nevyužijete túto príležitosť, chopí sa vlády sama, ale radšej dáva prednosť prvému riešeniu. H
ľadá skutočného muža, pretože vie, že je skutočnou ženou, a je na to hrdá. Neznamená to pre
ňu byť nenapraviteľnou koketou, duševnou úbožiačkou alebo mňaukajúcim mačiatkom, ktoré
predstiera slabosť, aby bolo po jeho. Onedlho zistíte, že má vlastnú vôľu, ktorá je tak silná, že
sa nemusí uchyľovať k podpichovaniu, aby dosiahla cieľ.
Priemerná žena Býk má toľko sebaovládania, že keby sa rozhodla ju uplatniť, zastavila by
konský záprah ( to vám poskytuje predstavu o sile jej vôle ). Dúfajme, že sa rozhodne. S
ascendentom alebo Mesiacom v Baranovi alebo Levovi bude možno schopná občasnej krutosti
či podliehaniu citovým búrkam a so silným vplyvom Rýb alebo Blížencov môže byť
nepokojnejšou a nerozhodnejšou, ale typická žena v tomto znamení sa väčšinou ovláda za
každej situácie. Je to dobre, pretože pod pokojným zovňajškom sa skrýva zmyselná povaha,
ktorá stojí za malé preskúmanie.
Muži vždy oceňujú jej prirodzenú snahu brať ľudí takých, akí sú. Robia to, čo chcú, nič
nepredstierajú, a to na ňu platí. Medzi jej blízkymi priateľmi môžu byť prapodivné indivíduá. Ale
sú to skutoční ľudia, nie tí so škrobenými košeľami alebo sochy.
Ak niekoho nemá rada, neusporiada kampaň na jeho zničenie, ani nespochybňuje jeho
myšlienky a motívy. Jednoducho sa mu vyhýba. Žena Býk môže prejaviť voči svojim
nepriateľom pozoruhodnú ľahostajnosť, ale ak vás počíta medzi svojich priateľov, bude vás
podporovať pri všetkých úspechoch aj prehrách.
Aj najvernejšie priateľstvo vyzerá v porovnaní s jej odhodlaním byť pri vás ako letmá známosť.
Môžete riadiť úplný vrak, vyšplhať sa na vlajkovú tyč, ocitnúť sa za mrežami alebo nosiť vo
vlasoch sedmokrásky. Ste jej priateľom a nejako vaše akcie ospravedlní. Má to len malý háčik.
Bude od vás vytrvalo očakávať, že jej oplatíte jej slepú lojálnosť a nehynúcu vernosť. Ak jej
neprejavíte úplnú oddanosť, bude trucovať v kúte ako čierny mrak potláčanej nenávisti.
So žiarlivosťou je to iné. Priemerná žena Býk sa zmieri s mužským koníčkom sledovať
dievčatá. Na rozdiel od žien v Baranovi alebo v Levovi neočervenie zlosťou zakaždým, keď
budete otvorene obdivovať pekné dievča.
Aby ste ju naozaj rozhneval, je treba viac, než bežné flirtovanie alebo bozk priateľky na dobrú
noc. Ak však prekročíte hranice jej predstavy o fair play, môže sa premeniť v soptiacu dračicu.
Pravdaže táto hranica je stanovená so značnou benevolenciou. Musíte ju naozaj pritlačiť k
múru, aby ju ovládla typická býčia zúrivosť. Môžete pokojne žmurkať na pohľadnú
pokladníčku, ale neskúšajte trpezlivosť vašej partnerky príliš. Má svoje hranice, aj keď sa zdajú
bezmedzné. Pokiaľ ste ju ešte nevidel rozzúrenú, máte sa na čo tešiť.
Takáto manželka je stelesnená pohostinnosť. Je to žena, ktorá zostane hore po celú noc s
chorým dieťaťom a bude sa modliť za jeho uzdravenie s neotrasiteľnou vierou - typ ženy, ktorá
rada dodá mužovi nádej, keď sa cíti porazený, a povzbudí ho príkladom vlastnej neohrozenosti.
Je rovnako spoľahlivá ako deduškove hodiny a rovnako schopná opraviť vodovod alebo vybité
poistky, ako upiecť čerešňový koláč a prišiť chýbajúci gombík. Vždy má v srdci dosť miesta a
lásky pre iných ľudí, a pokiaľ vás práve zastihla búrka, v jej dome sa zohrejete.
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