
Секс-гороскоп на місяць

      

Секс-гороскоп на місяць – Овен

Овнів в березні чекає нове захоплююче знайомство, а от з постійним партнером можуть
виникнути проблеми, особливо в середині місяця. Ви будете настільки поглинені діловим
життям, що не зможете приділяти своєму коханому багато часу, і він може «піти на
сторону». Так що, якщо не хочете втратити цю людину, все ж прислухайтеся до його
потребами і бажанням. Зрештою, якісний секс – відмінний відпочинок, і після нього ви
будете виконувати свої ділові обов’язки з потроєною запалом.

А ось в кінці березня вас може захлеснути бажання вступати виключно так, як вам
хочеться в даний момент, тому ви не будете оглядатися на своє минуле, а будете шукати
партнера для розваг і сексу на одну ніч.

Секс-гороскоп на місяць – Телець

Тельців в березні, можливо, чекає неприємна звістка про своє постійному сексуальному
партнерові, тому початок місяця для них може пройти в стражданнях і рефлексії. Проте
вже в середині березня представники цього знака вироблять стратегію для виходу з
депресії – спочатку вони з головою підуть в роботу, а в третій декаді місяця пустяться у
всі тяжкі, щоб відволіктися від негативних думок і помститися своєму партнеру.

Швидше за все, це принесе свої плоди, і ви настільки захопитеся якимись новими
відносинами, що і думати забудете про ту людину, яка змусила вас страждати. Але він
сам про себе нагадає, так як буде активно намагатися відновити відносини з вами. Якщо
ви його любите – то вибачте, а якщо ні – до минулого ви більше не повернетеся.

Секс-гороскоп на місяць – Близнюки

Близнюків в березні чекає бурхлива сексуальна життя, низка нових знайомств і
випадкових зв’язків. Невелика перерва трапиться в середині місяця, але не факт, що
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через навантаження на роботі. Справа може виявитися в наслідках однієї з випадкових
зв’язків. Або ви просто на якийсь момент втомитеся від сексуального марафону і
вирішите взяти тайм-аут.

Тих, у кого є постійний сексуальний партнер, чекає непроста розмова або навіть скандал
через цілком обгрунтованою ревнощів. Ви будете настільки відверто сексуальні, що ваш
партнер захоче замкнути вас в сейф або надіти на вас паранджу, щоб ви перестали
фліртувати і притягувати до себе нових прихильників. А ось в кінці місяця поставтеся
серйозно до тих, хто з’явиться у вашому житті. Одна з зустрічей може виявитися
знаковою.

Секс-гороскоп на месяц – Рак

Раков в марте ждет разоблачение – их могут обвинить в неверности или лицемерии.
Есть вероятность того, что в какой-то ситуации представители этого знака невольно
выдадут свои тайные желания, чем не только удивят, но и насторожат партнера. А
обвинения в их адрес приведут к тому, что Раки замкнутся в своей обиде и на целых
десять дней в середине марта отлучат партнера от своего тела.

Впрочем, недоразумение быстро разрешится – если вы ни в чем не виноваты, вы
позволите своему партнеру вымолить у вас прощение. А вот если измена на самом деле
имела место быть, вы посвятите несколько дней серьезным раздумьям и уйдете от
своего партнера к тому человеку, с которым вы ему изменили.

Секс-гороскоп на місяць – Лев

Леви в березні будуть зайняті виключно своїми власними відчуттями. На початку місяця у
них з’явиться таємниця, яку вони будуть ретельно оберігати від сторонніх очей.
Можливо, це початок нового таємного роману з одруженим чоловіком, через що
представники знака в середині березня будуть перебувати в сумнівах щодо доцільності
цих відносин.
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Однак, швидше за все, сексуальне задоволення, одержуване вами від нового партнера,
пересилить доводи розуму і змусить вас забути про мораль. Тому вже в кінці місяця ви
вирішите, що нехай все йде так, як іде, і що ви будете отримувати задоволення від цих
відносин стільки, скільки можливо. Якщо ж ви на початку місяця не заведете новий
роман, то вас чекає захоплююча сексуальне пригода в третій декаді березня.

Секс-гороскоп на місяць – Діва

Дев в березні чекає низка побачень, які вони вважатимуть за краще не афішувати. Деякі
з представників цього знака цілком можуть закрутити роман з одним або близьким
родичем свого постійного партнера. Або просто піти на поводу у свого лібідо і зайнятися
з цією людиною сексом на якійсь вечірці, поки постійний партнер веде світську бесіду з
оточуючими.

Зазвичай Діви собі таке дозволяють вкрай рідко, але на початку березня їм захочеться
або полоскотати собі нерви, або розібратися в справжнє ставлення до свого коханого. І,
до речі, ви можете зрозуміти, що любите того, з ким живете або зустрічаєтеся довгий
час, але ваш випадковий коханець буде вабити вас до себе неймовірно. Тому ви і будете
в березні розриватися між двома чоловіками.

Секс-гороскоп на місяць – Терези

Сексуальне життя Терезів в березні буде схожа на гойдалки – то кілька побачень в
день, то повний штиль. Причому не виключено, що бурхливе сексуальне життя буде
«накривати» вас саме тоді, коли треба б активно працювати і займатися іншими
невідкладними справами. І ця ситуація буде вас надзвичайно бадьорить.

Якщо ви самотні, то на початку місяця у вас є відмінний шанс інтуїтивно вибрати людину,
з якою вам буде добре і в ліжку, і за життя, так що тримаєте очі відкритими. У середині
місяця секс стане для вас тонізуючим засобом. А ось в кінці березня постарайтеся
орієнтуватися на власні інтереси, тоді ваш партнер ще більше буде цінувати вас.
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Секс-гороскоп на місяць – Скорпіон

Для Скорпіонів березень не принесе нічого неприємного в сексуальних відносинах, якщо
вони зможуть упоратися зі своїм характером і приховають від постійного партнера зміни
в своєму настрої і справжнє ставлення до другій половинці. А от якщо вам це не
вдасться, то ваш партнер цілком може і відмовитися від спілкування з вами, незважаючи
на те, що йому буде нелегко прийняти таке рішення.

У середині місяця будьте чуйні до потреб свого партнера, постарайтеся виконувати його
бажання. Тоді в кінці березня ви зможете від душі покапризувати – всі ваші примхи
партнер виконає з превеликим задоволенням. Якщо ж ви поки самотні, то скористайтеся
початком або кінцем березня, щоб налагодити своє особисте життя – в ці періоди вам це
вдасться без праці.

Секс-гороскоп на місяць – Стрілець

Стрільцям в березні буде важко. На початку місяця вони перестануть розуміти, що
відбувається з їх сексуальним партнером, чому він поміняв стиль поведінки. І якщо вам не
вдасться знайти або придумати логічне пояснення цим змінам, ви можете запросто
послати свого партнера куди подалі.

У середині місяця в сексуальному житті можливо затишшя, так як, або на перший план
вийдуть інші справи і турботи, або ви будете перебувати в активному пошуку нового
партнера. А от кінець березня обіцяє бути бурхливим. Вас можуть запросити на цікаву
вечірку, де ви не пропустіть можливість заволодіти увагою самого привабливого
чоловіка. І не виключено, що вже наступної ночі ви проведете з ним разом. А якщо вам
сподобається, то ви залишите цю людину при собі на довгий час.

Секс-гороскоп на місяць – Козеріг

Козероги на початку березня будуть розгадувати загадку – чи подобаються вони
предмету своїх мрій і сексуальних фантазій, або ця людина до них абсолютно байдужий.
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І якщо шляхом логічних міркувань ви прийдете до позитивної відповіді, то другу декаду
місяця присвятіть активного штурму цієї людини. Це змусить вас змінити не тільки свої
пріоритети, але і свій зовнішній вигляд, і свою манеру поведінки. Так що предмет ваших
симпатій не встоїть і впаде до ваших ніг.

Кінець березня принесе вам не тільки заслужену перемогу, а й масу приємних
сексуальних відчуттів. Тільки відразу визначитеся, чого ви хочете від цієї людини –
бурхливого, але не тривалого роману, заснованого тільки на сексі, або довгих і
серйозних відносин. І, виходячи з цього, вибирайте тактику поведінки.

Секс-гороскоп на місяць – Водолій

Водолії в березні можуть спробувати відновити стосунки, які закінчилися вже давно.
Причому в хід може піти і шантаж, і тонка психологічна гра на слабостях колишнього
партнера. І не факт, що спроби увінчаються успіхом. Тому постарайтеся орієнтуватися на
майбутнє, а не на минуле. Тим більше, що вже в третій декаді місяця вам пощастить, і ви
зустрінете людину, яка змусить вас забути про всі минулих, вдалих і невдалих, романах.

А ось в середині березня вас чекає чудовий випадковий секс, якщо тільки ви зможете
розслабитися і не чекати від свого миттєвого партнера якихось довгострокових
зобов’язань і обіцянок. Так що отримаєте задоволення і забудьте про цей епізод –
серйозні стосунки вас чекають зовсім з іншою людиною.

Секс-гороскоп на місяць – Риби

Риби у березні отримуватимуть задоволення від усвідомлення влади над своїм постійним
партнером і взагалі над усіма оточуючими їх представниками протилежної статі. І хоча ви
навряд чи дозволите собі адюльтер або випадковий секс, усвідомлення того, що ви
збуджуєте така кількість чоловіків, значно підніме вашу самооцінку.

Якщо у вас поки немає постійного партнера, то зверніть увагу на людину, якій давно
подобаєтеся. І навіть якщо ви не зважитеся вийти заміж, то, по крайней мере, він стане
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на якийсь час відмінною пігулкою від самотності. Більш того, він може виявитися
прекрасним коханцем.

Величезну роль у вашому особистому житті зіграє кінець березня, особливо якщо ви не
будете приховувати від себе свої справжні бажання.
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