
 

 

Кратък хороскоп на Ърнест Хемингуей род. на 21.07.1899г. в 
08.00 часа в гр. Оак Парк, Илиноис, САЩ, съставен според 
литература от началото на 20-ти век 

 



 

    Имате подвижен ум, чувствително тяло, уравновесеност, 
гъвкавост, остроумие, усърдие, практичност, спокойствие, 
самообладание, сдържаност, скромност, но и самолюбие (до 
тщеславие). Недоверчивост, съчувствие, често е трудно да бъдете 
разбран. 
    Съдбата Ви зависи от външните събития, от Вашето чувство за 
справедливост, критичността и егоцентризма Ви. Самовглъбяване и 
мечтателност. Склонност към поезия, към рисуване и изобщо към 
изкуствата.  
    Умът Ви е особен, обичате опасностите, особено много опасните 
авантюри с тайнствен характер. 
    Имате способности в окултизма и в изследването на тайните, 
изобщо в тайнственото или имате необикновени начини на 
разсъждение. 
    Интерес към литературата, справедливост, имате много 
положителни черти в характера си, дружелюбeн сте, обичате 
децата. Интелигентeн сте. 
    Имате високи идеали. Добре възприемате окултното, религията, 
успехи в изкуството. Много романтични преживявания. 



    Сприхавост, буйство, жестокост, отмъстителност, 
раздразнителност и злопаметност. Изпитвате силни страсти, 
злоупотребявате със своята енергия. 
    Нерешителност, два проекта за брак. Обикновено повече от един 
брак или връзки, подобни на брак. Измама и измяна в отношенията 
или във връзките. 
    От съдружията можете да имате полза,  макар и неочаквана. 
Привлекателен,  жертвоготовен партньор.Семейните отношения са 
свободни и независими. Понякога семейството се преселва в друга 
страна. 
    Враговете Ви действат иззад ъгъла или тихомълком. 
    Неочаквани или трагични, необикновени преживявания в края на 
живота и промени. Необикновени връзки в края на живота. 
    Влагате гъвкавост, приспособимост и ум в делата си. Често сте 
устремени към няколко неща и се занимавате едновременно с 
няколко дейности. Обикновено постигате успех в интелектуална 
професия. 
    Има опасност да станете жертва на интриги, машинации, тайни 
врагове. Често срещате неразбиране от страна на началството. 
Имате болезнено чувство за откъснатост от близкото си 
обкръжение. Проявявате се в непредвидени обстоятелства в 
стремежа си да достигнете целите си, в стихийни протести против 
обществото. 
    Изпитвате чести финансови колебания. Късмет в трудни моменти 
и лесно възстановяване на равновесието на средствата. 
    Опасност от насилствена смърт често поради непредпазливост, 
непредвидливост или риск. Опасност от нещастен случай с главата. 
Възможно е самият Вие да бъдете отговорен за смъртта си. 
    Склонност към пилеене на имуществото. 
    Неуспехи в обществените дела, трудности във философските 
разсъждения (нетърпимост и авторитарност). Лошо здраве поради 
склонност към преяждане и излишества изобщо. 
    Оригиналност или гениалност, изобретателност, независимост, 
философски наклонности, необичайни мнения. 
    Средата Ви е приятна и добра. Развивате артистични чувства 
чрез контактите си с близките. Изтънчено образование. Чести 
колебания в отношенията. Лесно изразявате чувствата си чрез 
писане. Полезни и приятни за чувствата промени на 
местопребиваването или пътувания. 
    Благоприятни пътувания, които се предприемат или за 
развлечение, или във връзка с някаква Ваша дейност. Много добри 
отношения с близките и с роднините, чието обществено положение 
е добро. Успех в обществото. Религиозност или философско 



мислене. Влагате целия си жар и ентусиазъм във висшите стремежи 
на ума. Вашите идеи са смели, можете да се жертвате за своя 
идеал. Често сте пионер в някаква област, активист, войнствен. 
    Вероятност от дълго пътуване, съпроводено с опасности. 
    Обикновено резки любовни отношения, но сериозни и 
продължителни, с вярност и постоянство, но сдържани. Връзката не 
е само външна, но и вътрешна, дълбока.  
    Малко деца или нямате деца. 
    Много промени в любовния живот и с децата. Любовта за Вас е 
удоволствие. Проявявате особената дарба да извличате от такива 
удоволствия доход. Животът Ви е изпълнен със силни чувства. 
    Променливо приятелство, обикновено само въображаемо. 
Приятелство, особено с по-възрастни хора, с по-нискостоящи от 
общественото Ви положение, с работодателите или изобщо с 
влиятелни хора. Обикновено това дори не е приятелство, а просто 
симпатия, може да Ви бъде оказана помощ от висшестоящ човек. 
    Опасна сърдечна болест или болест на гръбнака. Спазми, загуба 
на съзнанието. Силни и опасни врагове. Сериозни препятствия. 
 
 
    Доколко хороскопът е верен, ще разберете като намерите 
биографията на Хемингуей в Google 
 
    Има само едно дете, син, който не става известен, може би 
поради ранното му пристрастяване към алкохола. Счита се, че 
бащата не е знаел за вредата от пиенето и самият той го научава да 
пие. 
     Има много бракове. 
    Авантюрист е, взема участие в Първата война и е ранен, отива в 
Испания по времето на гражданската война там. 
    Става сам причина за смъртта си, като се прострелва с пушка в 
главата - както се вижда от хороскопа, тя е слабото му място (т.нар. 
Ахилесова пета). 
    Гениален и изобретателен е – основава нов стил в литературата 
–  Художествения реализъм.  
 
Това е краткият хороскоп на Хемингуей. Личният му хороскоп 
съдържа данни, които могат да бъдат известни само на него и 
на най-близките му хора, които го познават добре. 

 

Вашите хороскопи Ви очакват на https://astrohit.net 
 


