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Гороскоп (загальний) на 2012 рік Дракона:

Новий 2012 рік – рік Дракона. Нелегкий рік. Але й важливий і успішний рік! Рік боїв і
перемог. Ідіть сміливо вперед! Якщо Ви щось відкладали “на потім”, то саме зараз той
час, коли треба все вирішити і зробити. Тягнути більше не варто. Рік Дракона – як для
здійснення важливих планів.

КРИСА – рік Дракона – дуже вдалий для неї. Вона може бути в цей рік спокійна
БИК – Не треба забувати, що зупинятися не можна! Хоча зовні все благополучно, це
можна все втратити. Рятує тільки рух вперед!
ТИГР – Нелегкий рік для ТИГРА, головне знайти правильну точку опори і тоді все буде
добре.
КОТ – Внутрішній спокій і заклопотаність особистими справами спрасет КОТА від
зовнішніх хвилювань.
ДРАКОН – Тріумф! Кращий рік! Рік перемог!
ЗМІЯ – Те, що завжди утримуємо змію від непотрібного занепокоєння – її мудрість. Це
допоможе і цього разу.
КІНЬ – Хороший рік для КОНЯ. Є можливість показати себе у всій красі.
КОЗА – Знайде багато цікавого в різних областях і зможе поєднати в правильну
комбінацію знайдене. Вдалий рік.
МАВПА – Чи отримає задоволення від року. Куди Дракону без МАВПИ?
ПІВЕНЬ – Все, що здається звичайним в інші роки, цього року буде значущим. Хороший
рік для укладення шлюбного союзу!
СОБАКА – Труднощі року будуть лякати СОБАКУ. Іноді не варто йти на пролом, а краще
вибрати свій шлях.
СВИНЯ – Цей рік дуже ошатний для неї. Спокій і тиша тягне Свині. Але даний рік дасть
багато їжі Свині.
Як зустрічати рік Дракона?

Дракон – той, хто любить веселитися по справжньому! Музика повинна бути ретмічной і
запальною. Сучасні напрямки, авангард, рок, все це відмінно підходить для зустрічі
Нового 2012 року. Не сидіть на місці, Дракон – любить рух. В крайньому випадку, просто
зробіть зарядку під бадьору музику.

При виборі місця зустрічі, пам’ятайте, що Дракон любить відкриті простори, тому не
обмежуйте себе в подорожі, ну або просто прогулянкою по улюбленому місту.
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Дракон любить усе нове і свіже, так що готуйтеся до прадніку заздалегідь. Придумуйте
нові жарти та конкурси, запрошуйте артистів з новими програмами. Радійте “на повну
котушку”!
У чому зустрічати рік Дракона?

З приводу кольорів одягу в цей рік є кілька думок у астрологів. Багато хто вважає, що
обов’язково повинен бути присутнім чорний колір, інші кажуть, що до чорного
обов’язково повинен бути доданий жовтий або золотий колір. Але загальне для всіх
рекомендацій – треба блестать. Дракон любить усе яскраве і соковите. І крім того,
Дракон обожнює коштовності, так що використовуйте їх по максимуму (але не забувайте,
що в усьому має бути міра). Зачіску можна прикрасити лаком з блискітками, Дракону це
дуже подобається.
Як народити будинок до року Дракона?

2012 рік – рік води, тому для прикраси використовуйте морську тематику (наприклад,
мушлі, морські зірки). Не забудьте про фігурку Дракона, вона буде сіволізіровать
приходить рік. Краще, що юи фігурка була зроблена з дерева, кераміки або кришталю.
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