
Гороскоп любові на 2013 рік для всіх знаків зодіаку

      
    -  2013 надихне Скорпіонів на подвиги, Козерогам подарує запаморочливий роман, а
Терезам – багато незабутніх романтичних моментів.

А що рік Змії принесе тобі?

Овен

2013 стане справжнім подарунком для самотніх Овнів. Ти зустрінеш людину, з якою тобі
захочеться побудувати серйозні стосунки. Більш того, вам обом вдасться це зробити.
Події будуть розвиватися дуже стрімко. Знайомство відбудеться навесні, і ця зустріч
змінить твоє життя.

Якщо в тебе вже є друга половинка і ви плануєте весілля, літо і осінь – чудовий час для
створення нової сім’ї.

Телець

Рік Змії не принесе Тельцям помітних змін в особистому житті. Зірки радять тобі
направити свої сили на досягнення інших цілей, наприклад, пов’язаних з кар’єрним
ростом або особистісним розвитком. Короткочасні романи періодично будуть виникати,
але навряд чи вони принесуть тобі задоволення. У цьому році не рекомендується
виходити заміж.

Близнюки

2013 принесе закоханість тим представникам цього знаку зодіаку, які самі не проти
закохатися і розділити з кимось свою життя (хоча б частково). Але багатьом Близнюкам
настільки вистачає любові до себе, що їм просто ніхто не потрібен. Але все ж, якщо ти
дозволиш собі закохатися, то вже восени можлива весілля.
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Сімейні Близнюки будуть насолоджуватися затишком і гармонією, але за умови, якщо
вони не пустять стосунки з коханою на самоплив.

Рак

У цьому році тебе минуть пристрасті і любовні пригоди, але відносини з другою
половинкою будуть складатися чудово. В першу чергу ти будеш думати головою, і це
допоможе тобі зберегти взаєморозуміння і мир у родині. Дуже вдалий рік для вступу в
шлюб і народження дитини, так що поспішає.

Сімейним Ракам рекомендується приділяти більше увагу другій половинці і хоч іноді
задовольняти забаганки коханого.

Лев

Можливо, в цьому році ти розчаруєшся в людині, яка поруч з тобою. У будь-якому
випадку, ти це зможеш пережити. Якщо ж ти не хочеш, щоб твої нинішні відносини
розпалися, зроби все можливе, щоб їх зберегти. Це теж в твоїх силах.

Самотні Леви не будуть обділені увагою протилежної статі, проте, швидше за все це
будуть недовговічні захоплення. Справжнє почуття чекає тебе попереду.

Діва

Якщо в минулому році в твоїй душі вирували пристрасті, не чекай, що і в 2013 буде також.
Зірки приготували для тебе інші радості – успіх в роботі, щастя в стосунках з близькими
людьми та інше, але не запаморочливі романи.
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Сімейні Діви можуть відчути бажання розлучитися з чоловіком, але не варто цього
робити раптово. Все зміниться ближче до кінця року і ти будеш задоволена тим, що у
своєму час проявила мудрість ітерпеніе.

Терези

У 2013 році ти не будеш відчувати себе самотньою, та й на те, щоб жаліти себе, не
виникне ні бажання ні часу. Тебе чекають нові знайомства, незабутні зустрічі, романтичні
пригоди. Але головне, все це буде нести тобі щастя. І все ж, не варто кидатися у вир з
головою, відрізняти реальність від порожніх, але красивих обіцянок.

Сімейні Ваги відкриють у своєму чоловікові щось нове, і це їм сподобатися. Не зупиняйся
на досягнутому, працюй над своїми відносинами, та ти будеш щаслива.

Скорпіон

У 2013 році ти пізнаєш всю силу пристрасті і любові. Не важливо, скільки тобі років, ти
будеш почувати себе юною і безмірно щасливою. Любов подарує тобі крила і надихне на
подвиги. Єдине “але” – не варто вступати в шлюб в цьому році.

Якщо ти вже заміжня, будь обережна, пристрасті тобі теж не чужі, тим більше, що ти
належиш до одного з найбільш емоційних знаків зодіаку. Навесні тебе потягне на
романтичні пригоди.

Стрілець

Вагомих змін на любовному фронті в цьому році не передбачається. Це безсумнівно
порадує тих Стрільців, які вже знайшли свою другу половинку і знайшли щастя у
відносинах. До речі, цей рік дуже сприятливий для зачаття і народження дитини.
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Самотні Стрільці можуть зустріти цікавого партнера на початку року, але ці відносини
хіба що зможуть подарувати безцінний досвід і приємне проведення часу.

Козеріг

2013 принесе тобі щастя в коханні. А любов зробить тебе ще романтичніше, м’якше і
мудрішими. Твоя любов за короткий час встигне пройти всі етапи, починаючи з трепету
першого побачення і закінчуючи … втім, закінчувати необов’язково, тут все залежить
тільки від тебе.

Для Козерогів, які вже знайшли свою другу половинку, рік пройде в приємних клопотах і
гармонії у відносинах.

Водолій
Закоханість наздожене тебе несподівано, і про це тобі захочеться кричати на весь світ.
Швидше за все, найтепліші почуття ти відчуєш по відношенню до людини, з яким
зблизилася в минулому році.

Друга половина року змусить тебе трохи похвилюватися, але утримати і зберегти
відносини з улюбленим тобі вдасться. У ролі миротворців виступлять твої друзі, вони-то і
не дадуть накоїти тобі дурниць зопалу.

Риби

2013 стане для тебе незвичайним періодом. У тебе з’явиться можливість відродити
відносини з людиною, яку ти в минулому любила і втратила. Рік Змії покаже тобі, що іноді
час можна повернути. Ось тільки зірки рекомендують тобі бути трохи наполегливіше і
рішучіше.

Неважливо, одружена ти чи ні, цей рік ти будеш закохана і кохана, і звичайно, щаслива.
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