Чорна Водяна Змія, тотем 2013
року, не дасть нудьгувати жодному
зі знаків зодіакального кола. Змія —
символ неоднозначний. Із одного
боку, ця істота здатна до миттєвого
кидка, що загрожує її жертві загибеллю, а з іншого — вирізняється
спокоєм і мудрістю. Тож, зважаючи на таку мінливість, від Чорної
Змії можна чекати будь-чого. Успі-

ху досягнуть ті, хто зважуватиме
кожен крок, плануватиме свої дії.
Хоча новий рік і не буде таким напруженим, як попередній,
все ж розслаблятися не варто. Для
більшості знаків 2013-й мине без
захмарних успіхів, але і фатальних невдач вдасться уникнути.
На Сході Змія є уособленням мудрості, тому сприяє тим, хто вміє

зважити всі «за» та «проти». Її
дратують гальмування у прийнятті рішень, невпевненість у собі.
Змії дуже вірні. Тож у 2013му можна закохатися з першого погляду та назавжди. Цього
року утворюються міцні пари. У
рік Змії відбуваються найвизначніші наукові відкриття, винаходи, що здатні змінити хід історії.
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Східний гороскоп на 2013 рік
Бик

Тигр

Кролик

Початок 2013го додасть Щурові
чимало
клопотів, та не варто
лякатись і тікати
до своєї нірки: з
більшістю перешкод на шляхуу
до успіху ви впораєтеся.
Щурі
зможуть утілити
у життя заплановане: запасу енергії їм не забракне. Рік Змії буде насиченим подіями, тож
Щуру, що звик до неквапного плину життя,
спочатку буде важко оговтатися. На щастя, він
чудово вміє пристосовуватися. Головне — не
проґавити шанси, які даруватиме доля: вони
з’являтимуться зрідка і на короткий час.
Успіху досягнуть ті з народжених у рік
Щура, хто виявить більше гнучкості. 2013-й
вдалий для Щурів-бізнесменів, та й творчих
представників знака прихильна до них Змія
не обділить. Зі скрутної ситуації не раз врятує
шосте чуття: інтуїція загостриться і не підведе.
У рік Змії закоханим Щурам необхідно намагатися зміцнити й зберегти стосунки. Мусите відповідати ніжністю і ласкою на невдоволення та докори, бо інакше розставання не
уникнути. Втратити голову від пристрасті самотні Щурики ризикують у серпні та вересні.
У 2013-му варто зміцнити імунітет: час почати загартовуватись і налягати на фрукти.

Для Бика
2013-й стане
знаковим і переломним. Наполеглив ом у
Бичку вдасться, доклавши
зусиль,
досягти успіху в
усьому, за що
він братиметься. Бик — сильний знак, тож зуміє подолати перешкоди, підготовані не надто
дружньо налаштованою Змією. Представники
знака не лише торуватимуть шлях до успіху, а
й зможуть виправити прорахунки минулого.
У 2013-му вам треба особливого значення
надати спілкуванню. Не варто щоразу у відповідь на чиєсь зауваження гарячкувати і випускати пару з ніздрів, наче побачили червону
шмату. Навчившись контролювати емоції, досягнете успіху. Найбільше щаститиме навесні.
Щодо кохання, то Бик своєю напористістю здатен добитися взаємності від пасії будьколи, та, якщо знайомство відбудеться в другій
половині року, «притирання» буде складним.
Почуття ж, що спалахнуть узимку чи навесні, стануть початком тривалих стосунків. Для
одружених сім’я буде справжньою опорою.
Ті, хто має хронічні хвороби, взимку відчують загострення, та до середини весни почуватимуться значно краще. Не перевантажуйтеся,
пам’ятайте: котрий бик тягне, того ще й б’ють.

Тигр аж
ніяк не поступається
силою тотему року,
тож почуватиметься
впевнено,
міцно тримаючись на чотирьох пазуристих лапах. Тільки не слід забувати, що «смугастий»
знак водночас є і головним суперником Змії,
а отже, щоб 2013-й не видався конфліктним,
варто бути як ніколи обачним. Успіх чекає на
тих, хто вміє швидко зорієнтуватись у ситуації.
Рік для Тигрів почнеться з метушні. Муситимете добряче постаратися, щоб усе вляглося. Влітку, хоч як кортітиме повилежуватися
на пляжі, засмагаючи та попиваючи коктейлі,
доведеться зануритися в роботу. Результат не
забариться: у кишенях зашелестять купюри.
У коханні вас чекає затишшя, адже зробите
акцент на кар’єру, та є імовірність зближення
з людиною, з якою давно розірвали стосунки.
Втім, вирішальне значення тут матиме швидше жага тіла, ніж поклик душі. В одружених
Тигрів виникнуть «тертя», що матимуть наслідки, якщо не вдасться дійти компромісу.
Тигри, поринувши з головою у кар’єру, не
зважають на здоров’я, думаючи, що їхні життєві сили невичерпні. Тому є ймовірність перевтоми, надто в «авітамінозні» весняні місяці.

Для Кроликів
майбутній 2013-й
буде динамічним
і сповненим перспектив: сита Змія
не кидає ласим
оком на «вуханів»,
а, навпаки, сприяє
їм в усьому. Тож
«куцохвості» можуть полегшено
зітхнути і рухатися до мети.
Обережний і обачний там, де потрібно,
Кролик швидко досягне успіхів. Але важливо
не переоцінити свої сили та можливості, щоб
усе не пішло шкереберть через ваші непомірні
апетити. Повірте, паперової «капусти» у гаманці вам цьогоріч не забракне. Щедра Змія,
тотем року, що надходить, не обділить заповзятливого та працьовитого Кролика грішми.
Кохання у 2013 році лише гальмуватиме
Кроликів. Розуміючи це, «куцохвості» не шукатимуть постійних партнерів, обмежуючись
стосунками на одну ніч. Кроликам, що вже
побралися, закортить стрибнути у гречку, та
зірки не радять їм ризикувати сім’єю. Пік привабливості представників знака припаде на
червень і серпень. Це буде спекотне літо!
Силуючись досягти недосяжного, «вухаті»
ризикують підірвати здоров’я. Це може призвести до перевтоми. У цілому ж Кролики рідко скаржитимуться на збої у роботі організму.

Дракон

Змія

Кінь

Коза

На господарів
року, що минає,
чекає складний і
ві дпові да льний
рік.
Прийматимете рішення, від
яких залежатиме
ваша
подальша
доля. Представники знака допізна
сидітимуть
над
роботою, та й у 2013-му успіх не полишить їх,
тож зусилля не будуть марними — піднімуться
кар’єрними сходинками. Дракон визначиться з
життєвими цінностями: те, що раніше здавалося важливим, втратить колишнє значення.
Дракон — один із найсильніших знаків зодіакального кола, тож і в 2013-му прагнутиме
лідерства. Та досягти цього буде непросто. Грошової скрути цьогоріч звиклі до праці «лускаті» не відчують. Довіряти можна лише тим, із
ким мішок солі з’їли.
2013-й обіцяє «вогнедишному» знаку чимало романтичних побачень. Мінусом є те, що
всі ці захоплення будуть швидкоплинними.
Тривалі стосунки якщо і почнуться, то восени.
Втім, є ризик, що Дракон таки проґавить своє
кохання, не розгледівши його у тій людині, чиє
серце калатає гучніше у його присутності.
Зі здоров’ям Драконам у 2013 році щаститиме. Приводів для занепокоєння не буде. Навіть застуди довго не триватимуть.

Чи буде 2013й успішним для
Змії, залежатиме
від її рішучості
й активності. Не
вивертайтеся від
проблем, звиваючись кільцями, —
рішуче станьте до
бою, адже господарка року, ваша
кревна рідня, допомагатиме в усьому. Для Змій
2013-й стане початком шестирічного циклу
визначальних змін, тому в році, що минає, завершіть усі справи, щоби не тягти їх у новий.
З лютого для Змій настає дуже сприятливий етап. Можна розпочати все з нуля, скажімо, переїздити у нову оселю, піти з обридлої
роботи — всі зміни виявляться на краще. Фортуна посміхатиметься вам, а гаманець у кишені приємно важчатиме.
До весни 2013-го чарівність «лускатих»
досягне піку. На брак уваги протилежної статі не скаржитиметеся. Змії не цуратимуться
двозначного флірту і навіть зрад, хоча зірки
застерігають не легковажити стосунками. Звабливі як ніколи, перебуватимете у грайливому
настрої весь рік. Сімейні Змії муситимуть іти
на поступки, щоби зберегти гармонію у домі.
У 2013-му витрачатимете багато енергії.
Щоби до кінця року не видихатись, ощаджуйте сили, більше релаксуйте.

Для працьовитого Коня 2013-й
— час пишатися досягненнями.
Представники знака врешті зможуть
відпочити,
насолодитися життям,
не рвучи жили на
роботі. Приязна до
Конячки Змія дозволяє їй цьогоріч розслабитися.
Люди, що народились у рік Коня, у 2013му можуть сміливо вимагати підвищення або
зростання платні, бо дійсно цього заслужили.
Дужому Коневі все під силу, він здолає будьякі труднощі, тож битиме копитом і гратиме
гривою, тріумфуючи.
У коханні на Коня чекають «нелошачі»
пристрасті: щойно палко цілував, а вже розгнівано форкає, випускаючи з ніздрів пару. За
пристрасним романом ітиме розрив, і навряд
чи Кінь розійдеться з кимось по-дружньому.
Можуть піти чутки про ваші сексуальні пригоди. Словом, пристрасна натура штовхатиме
Коня в крайнощі. Зірки обіцяють представникам знака зустріч із незвичайною людиною,
що змінить їхнє життя.
Варто бути обережними тим, у кого є хронічні захворювання: імовірні загострення.
Влітку енергія битиме через край, адже Конячки заряджаються енергією сонця.

2013-й, імовірно,
змінить
Козу, розвинувши в ній ті якості,
яких їй дуже бракувало. Рік буде
важливим, можна
сказати, екзаменаційним. І якщо
Коза подолає всі
перешкоди, то створить передумови для подальшого щасливого життя. Відчуваючи таку
відповідальність, «рогаті» нервуватимуть, шукатимуть підтримки. На щастя, плече для опори знайдеться.
У 2013-му Кози будуть амбітними, хитруватимуть задля досягнення задуманого, іноді
навіть вдаватимуться до заборонених прийомів, погрожуючи супротивникам рогами, мовляв, проштрикну. Проте така поведінка виведе
їх на лідерські позиції й дасть результати.
Щодо кохання, то у 2013-му Кіз потягне на
любовні авантюри. Жінки почнуть провадити
подвійну гру, створюючи любовні трикутники.
Дехто зважиться навіть зруйнувати шлюб. Молоденькі Кізочки постануть перед непростим
вибором, та зрештою віддадуть перевагу залицяльнику з товщим гаманцем.
Здоров’я не турбуватиме Кіз упродовж
усього 2013 року, якщо берегтимуться і триматимуть ноги у теплі. Застуди ж переслідуватимуть їх довго, загрожуючи ускладненнями.

Мавпа

Півень

Собака

Кабан

Рік на Мавпуу
чекає не найлегший: за легендою,
Змія чіпляється і
упереджено ставиться до неї. Томуу
в 2013-му не можна робити щось,
не обмізкувавши
як слід. Цьогоріч
Мавпа постійно
обиратиме між сім’єю та роботою. Гонитва за
грішми затьмарить життя, позбавляючи спокою та гармонії. До кінця року можна очікувати позитивних висновків зі зробленого.
У 2013-му Мавпам доведеться затягти паски: грошей катастрофічно бракуватиме. Та не
варто брати це близько до серця. Хвилювання можуть надовго вибити вас із колії. Ті ж із
Мавпочок, хто зможе прийняти реальність такою, яка вона є, швидко зорієнтуються та пристосуються до мінливої фортуни.
У коханні «хвостатим» щаститиме. Знайомство в другій половині року має всі шанси
перерости в тривалі стосунки. Перед спокусами не встоять і сімейні Мавпи. Якщо зважитеся на подружню зраду, остерігайтеся, бо є ймовірність, що походеньки набудуть розголосу.
Мавпам варто контролювати своє харчування. Є імовірність хвороб органів травного
тракту, отруєння.

2013-й стане для
Півня роком змін
світо сприйнят тя,
сприятиме
духовному зростанню.
Зумівши переінакшити себе, «гребенисті»
побачать,
наскільки змінився
світ. Це допоможе їм
вирішити проблеми, що гнітили їх роками.
Запорукою успіху в новому році стане командна робота. Самотужки гоноровий Півень ризикує «пролетіти»: заважатимуть його
гарячковість і непоступливість. Доведеться
навчитися шукати компроміс, не втрачаючи
при цьому своїх позицій. У 2013-му не варто
ризикувати, ставлячи на кін усе: є небезпека
залишитися ні з чим.
Щодо кохання, то на Півнів чекає перевірка на міцність. Доведеться виявити терпіння та розуміння, щоби втримати коханих.
Особливо це знадобиться в лютому та березні. Для самотніх Півників найсприятливішим
місяцем, щоби зустріти свою половинку, стане
квітень. А ось із червня по вересень знайомств
для тривалих стосунків очікувати не варто.
Цей рік ідеальний для відновлення сил і
накопичення життєвої енергії. Поїдьте на море
влітку, щоб енергійно працювати взимку.

Людей, народжених у рік Собаки,
початок 2013-го зіб’є
з пантелику: виявляться неготовими
до такого темпу. Та
поступово «кудлаті»
прийдуть до тями,
переставши борсатись у трясовині невирішених проблем,
почнуть конструктивно мислити і змінювати світ під себе.
Змія, що у східному гороскопі є уособленням вірного друга, симпатизує Собаці, яка також уміє дружити. Тож у роботі «хвостатому»
знаку щаститиме. Втім, потрібно навчитися
контролювати емоції та не реагувати на провокації: ліпше, стиснувши зуби, промовчати,
ніж загавкати і стати посміховищем. Найсприятливіший період — осінь.
Самотнім Собакам зірки віщують знакову
зустріч. Та цей пристрасний роман спопелить
декому серце, лишивши випалену рану. Собака, яка вже давно чекала сильних почуттів, врешті отримає їх. Але навряд чи буде щасливою.
Представникам знака, що мають половинку,
варто подбати про збереження стосунків.
Від зимового стресового стану до весни не
лишиться й сліду. Повненькі Собаки у 2013-му
легко скинуть зайві кілограми.

Головне для
Кабана в 2013му — приборкати вивертку
Змію.
Якщо
себелюбному і
на полеглив ому Кабанцеві
це
вдасться,
його чекає запаморочливий успіх. Натомість
ті представники знака, що не мають амбіцій,
проживуть рік тихо, майже не покидаючи рідного «хліва».
2013-й буде для Кабанів надскладним.
Коли вибиватиметеся з сил, здаватиметься, що
місите ратицями багно, тупцюючи на місці. Й
лише ближче до кінця року відчуєте, що зусилля не були даремними. Щоби пережити цей
період, не розчарувавшись у собі, не відмовляйтеся від допомоги, зіпріться на чиєсь плече.
Весь рік Кабанці та Свинки перебуватимуть у передчутті сильних почуттів. Імовірно,
хтось із них закохається з першого погляду і
назавжди. До осені самотній Кабан неодмінно потрапить у тенета пристрасті. Цей роман може виявитися знаковим. Одруженим
же «ікланам» ліпше не випробовувати нерви
партнера на міцність: терпець половинці може
урватися.
У 2013-му подбайте про здоров’я серця і
судин, дихальної системи. Є імовірність ГРВІ.

Щур

