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  Овен. Цим темпераментним людям рекомендовані ягоди 

барбарису, а також запахи з ялівцевою олією. Вони наділять вас 

терпінням і мудрістю. Можна носити з собою ягоди, зробивши з них 

браслет, можна покласти в квартирі на видному місці. 

 

  Тілець. Астрологи рекомендують виготовити 

маленький простий талісман із сандалу. Аромат цієї деревини 

відлякуватиме від хвороб, зміцнить душевні сили, підніме настрій і 

навіть допоможе привернути грошовий потік. 

 

 

 

 



 Близнюки. Володарям цього подвійного знаку в якості 

талісману допоможе кетяг чорноплідної горобини та ароматична олія 

розмарину. 

 

    Раки. Цим завзятим романтикам треба набиратися сил у 

жасмину. Розкажіть кущику про свої проблеми. Тим, хто страждає 

від непорозумінь із друзями та близькими, потрібно носити цю квітку 

постійно. 

 

 

 Леви. Енергійним левам, яким так не вистачає терпіння 

та витримки, варто скористатися магічними якостями ілан-гілангу. 

Нанесіть кілька крапель цієї ароматної квіткової олії на зап'ясток — і 

потрібні люди обов'язково потягнуться до вас, а щастя в справах і 

коханні не омине вас. 

 

 

  Діви. Зверніть увагу на троянду. Прикрасьте букетом 

своє житло, використовуйте в гардеробі одяг із трояндами. Настій із 

пелюстків, зібраних у пору цвітіння, разом із шипшиною наповнить 

ваш організм силою, підтримає дух у тяжку хвилину. Крім того, 

троянди оберігають від недоброго погляду, оточують захисною 

аурою. 

 



Терези. Цьому знаку Зодіаку допомагає мускатний 

горіх. Носячи його із собою, можна притягувати успіх. Аромат 

мускатного горіха надасть невтомності чоловікам, а особам слабкої 

статі — спокусливість і чарівливість. Цей запах можна мати при собі, 

капнувши його на шовкову хустинку. Якщо ж змастити перенісся 

всього однією краплинкою цієї олії можна здогадуватися про чужі 

думки та бажання. 

 

  Скорпіони. Скорпіони завжди готові до змін. Але 

саме їм дуже потрібні терпіння, витримка, здібність контролювати 

емоції, внутрішня прозорливість. Закріпити ці якості допоможуть 

лілія, лотос і бергамот. Ці аромати піднімуть настрій, додадуть сили, 

очистять житло. А гіркувато-димний запах бергамоту до чаю 

допоможе зміцнити моральні та фізичні сили. 

 

 Стрільці. Вам корисно носити з собою кедрові 

горішки. Такий талісман стане опорою в тяжку хвилину своєму 

господарю, посприяє налагодженню потрібних зв'язків. Крім того, він 

надасть уцевненості й шарму. Капнувши на зап'ясток кедрової олії, 

можна привабити вашу другу половинку. Кедрова хвоя — вірний 

оберіг вашого житла. Якщо ви повісите кілька кедрових гілочок на 

видне місце у вітальні, кухні чи залі — вони стануть «магнітом» 

вашого щастя. 
 



  Козероги. Відмінна риса Козерогів — практичність, 

наполегливість, ексцентричність. Цим людям не вистачає розкутості, 

уміння переключатися. Нерідко на їх сьогодення впливає досвід 

пережитого минулого. Це заважає Козерогам замислитися про 

щасливе теперішнє. Допоможе реалізувати всі ваші кращі якості 

амулет із маслом іланг-ілангу. 

 

  Водолії. Ці люди активні, оптимістичні, спритні. 

Здається, їм все дається легко та просто. Але це не зовсім так. 

Труднощі бувають і в них. Черпати сили допоможе гілочка будь-

якого горіха. 

Перев'язана хрест-навхрест червоною ниткою, вони розміщуються в 

будь-якому місці в будинку. Ось шлях припливу фізичних сил, 

морального зцілення, позбавлення від хандри. 

 

Риби. Звичайний ладан допоможе Рибам отримати 

духовну гармонію, побороти підсвідомі страхи, отримати впевненість 

у власних силах. 

 

 


