
Що подарувати на рік Змії? Новорічні подарунки за знаком Зодіаку

      

Наступаючий 2013 за Східним календарем пройде під знаком чорної водяній Змії, і це
неминуче в тій чи іншій мірі відіб’ється на способі життя, звички і навіть на смаки та
уподобання кожного з нас.

Ось чому астрологи рекомендують: купуючи близьким людям, родичам, знайомим чи
колегам подарунки на Новий рік намагатися враховувати не тільки знак Зодіаку, під яким
вони народилися, але й східний знак наступаючого року. Тобто, в даному випадку, – року
Змії.

По-перше, така подвійна передбачливість підвищує шанси на те, що ви потрапите в
точку, і ваш подарунок під ялинку виявиться самим-самим. По-друге ж, роблячи
подарунок з оглядкою на господиню наступаючого року Змію, ви висловите їй свою
повагу, а значить – заручитеся на весь 2013 її симпатією і підтримкою.

Нижче ви знайдете докладні поради, що подарувати на Новий 2013 представникові
кожного зі знаків Зодіаку, однак існують і загальні для всіх знаків правила, які диктує
нам наступаючий рік чорної водяній Змії.

    -  Загальні поради – що подарувати на Новий рік-2013

Головне правило для передноворічного подарункового шопінгу звучить так: «Не кидайте
гроші на вітер!». Господиня 2013 Змія – істота економне. Порожнє розбазарювання
коштів, так само як і бажання шикануть, доведеться їй не до душі. Всі інші правила так чи
інакше продовжують цю просту думку.

Ніяких спонтанних покупок - Змія ненавидить спонтанність і невміння тримати себе в
руках. Щоб не піддатися спокусі купити в подарунок першу-ліпшу дрібничку в яскравій
упаковці, вирушайте по магазинах хоча б із зразковим списком того, що і кому хотіли б
подарувати.

Геть даремні новорічні сувеніри, призначення яких – порошитися на антресолях! Змія –
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дуже практичне істота, і на її думку будь-яка річ повинна бути так чи інакше корисною в
господарстві. Так що звичні статуетки дідів морозів і м’які іграшки в подарунок на 2013
рік не підійдуть. Хіба що статуетку ви подаруєте тому, хто їх колекціонує, а іграшку –
дитині, яка з нею буде грати.
Будь ваш подарунок, на 2013 рік, щоб сподобатися Змії, просто зобов’язаний мати
прикладне значення, навіть самий невеликий! Нехай це буде не просто фігурка
сніговика, а, приміром, сніговик-свічка. Або – красивий новорічний кульку, який можна
повісити на ялинку.

Чудова ідея на Новий 2013 рік - зробити подарунок, як-небудь полегшує або раціоналізує
домашню роботу і побут. Будь функціональна побутова техніка сподобається Змії! Ну а
для тих, хто хоче здивувати своїх близьких оригінальним подарунком, є великий
асортимент незвичайною, але дуже корисною техніки – такий як робот-пилосос,
мультиварка або, приміром, робот для прибирання крихт зі столу.

Дуже добре на 2013 рік зробити подарунок, пов’язаний з улюбленим хобі людини або
навіть з його роботою. Зазвичай в Новий рік про роботу не прийнято згадувати, але рік
практичною, цілеспрямованої Змії – це той самий випадок, коли діловий подарунок
виявиться дуже до речі. Він буде як би натякати: даруючи його, ви бажаєте людині
досягти кар’єрних висот, а значить, процвітання і благополуччя.

    -  Новорічні подарунки на 2013 рік по знаках Зодіаку

Що подарувати Овну в 2013 році

Кращим подарунком для амбітного Овна в 2013 році стане річ, пов’язана з його роботою
або улюбленим захопленням. Подарунок має бути не обов’язково дорогим, але зі смаком
– так, щоб його не соромно було показати колегам, друзям і взагалі всім, з ким енергійний
Овен в рік Змії буде спілкуватися. Також хороший вибір у подарунок для активного Овна
– це парфум і засоби догляду за тілом.

Що подарувати Тельцю в 2013 році
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Для Тельця в 2013 році найкращому подарунком стане одяг або що-небудь з предметів
гардероба та аксесуарів. Пояс, краватка, рукавички і шарф, шийну хустку, стильна
футболка або річний запас шкарпеток від кутюр – ваша фантазія не обмежена нічим!
Головне, пам’ятайте, що Телець, як і господиня року Змія, цінує якість. Вибираючи для
нього подарунок, звертайте увагу не тільки на те, як річ виглядає, але і на те, як і з чого
вона зроблена.

Що подарувати Близнюкам у 2013 році

Гарним подарунком для рухливих Близнюків у 2013 році стануть нові враження.
Подаруйте їм квиток на концерт, в цирк або одне з численних пригод, які можна
придбати на сайтах з подарунками. Політ на парашуті, екскурсія по місцях, де
зустрічаються привиди … Яскраві емоції – це те, що для Близнюків завжди актуально, а
в рік Змії – ще й корисно.

Що подарувати Раку в 2013 році

Раку в 2013 році можна порадувати річчю, яка зробить його зручний і затишний будинок
ще зручніше і затишніше. Побутова техніка для нього – не найкращий варіант, найбільше
в рік Змії йому сподобається те, що подарує йому додатковий комфорт. Це можуть бути
якісь спеціальні склянки для певного виду напоїв, предмети меблів і інтер’єру, постільні і
кухонне приладдя і т.д.

Що подарувати Леву в 2013 році

У 2013 році подарунок для Лева може бути невеликим, але при цьому повинен бути
корисним і досить статусним. Іншими словами, він повинен бути таким, щоб Льву було не
соромно продемонструвати його своїм колегам і друзям. Хорошим варіантом будуть
стильні аксесуари від якогось відомого бренду – наприклад, годинник, брелок,
запальничка, ручка.

Що подарувати Діві в 2013 році
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Для Діви кращим подарунком в 2013 році стане побутова техніка і взагалі все, що
допоможе їй витрачати менше сил для підтримання в будинку порядку! Блендер,
соковижималка, кавоварка, посудомийка, мультиварка – все, на що у вас в рік Змії
вистачить грошей і фантазії!

Що подарувати Терезам в 2013 році

Для Терезів кращим подарунком в 2013 році стануть ювелірні прикраси, а також
практичні прикраси для дому. Крім того, Ваги можна порадувати хорошим парфумом –
головне, щоб аромат був не надто різким і яскравим. Що ж стосується ювелірних виробів,
то з дорогоцінних металів в рік чорної Змії буде більше цінуватися не золото, а срібло.

Що подарувати Скорпіону в 2013 році

Для Скорпіона кращим подарунком в 2013 році стануть гроші в подарунковому конверті –
адже він і тільки він краще за всіх знає, що потрібно йому подарувати! Ще більш
витонченим і корисним подарунком для Скорпіона в рік Змії буде подарункова карта його
улюбленого торгового центру – вона приємно порадує його передчуттям святкового
шопінгу.

Що подарувати Стрільцеві в 2013 році

Стрільцю в 2013 році можна догодити, подарувавши йому нові знання, емоції та
враження. Відмінним подарунком для Стрільця в рік Змії буде добре видана
енциклопедія чи електронна книга зі стильним дизайном, а також квиток на хороший
фільм, в цирк, на льодове шоу або ще яке-небудь цікаве розважальний захід.

Що подарувати Козерогові в 2013 році

Для Козерога в 2013 році буде однаково приємно отримати в подарунок що-небудь з
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корисною побутової техніки, що допомагає йому економити час на домашні справи, а
також що-небудь з того, що покликане допомогти йому в роботі. Замість новорічного
сувеніра подаруйте Козерогу в рік Змії забавну містку флешку, симпатичний подовжувач
для USB або пилосос для клавіатури – і він буде щасливий!

Що подарувати Водолію в 2013 році

Відмінним подарунком для Водолія в 2013 році стане небудь екзотичний сувенір або
художня саморобка ручної роботи. Однак не забувайте, що в рік Змії будь-яка дрібниця
повинна приносити користь. Тому дуже важливо, щоб ваш сувенір мав практичне
застосування і міг використовуватися Водолієм, наприклад, в якості прикраси, аксесуара,
предмету інтер’єру і т.д.

Що подарувати Рибам у 2013 році

Риб в 2013 році можна порадувати подарунком, пов’язаним і їх улюбленим захопленням
поза роботою. На відміну від багатьох інших знаків Зодіаку, діловий подарунок в рік Змії
доведеться Рибам не до душі. А ось будь-яке їх хобі можна і навіть потрібно підтримати!
Захоплюються Чи Риби малюванням, вишиванням хрестиком або стрибками з парашутом
– подаруйте їм те, що має до цього безпосереднє відношення.
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