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Східний гороскоп_2013
Дракон. Всі ваші справи успішні. Змія. На вас чекають любов і турбота
Але не варто ризикувати. Любов буде у сім’ї. Вдала зміна місця проживання,
радувати. Здоров’я міцніє, а фінансові навіть за кордон. А вкладення коштів у
бізнес – вигідна справа...
справи дозволять здійснити мрії.

Коза (Вівця). Вдалий
час для світських тусовок.
Є шанс реалізувати себе
у творчості та отримати
непоганий
гонорар.
У
коханні теж все гаразд...
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Мавпа. Вдалий час у
діловій сфері. Але не варто
занурюватися по вуха в
кар’єру, оскільки в любові,
так само буде біла смуга.

Кінь. Невдача у коханні. Краще
зробіть ставку на роботу – на вас
чекають фінансовий успіх, реалізація
заповітної мрії, подорожі та пригоди.
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Успіху вам!

Щур, Миша. Ой, важко!
Усі починання приведуть
до
невдач.
Любовні
справи? Теж сумнівно.
Але шлюби, що тріщать
по швах, не розривайте.
Краще займіться здоров’ям і відпочинком.
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Рік для Півня буде вдалим,
виникне
можливість
для
ви-гідних
бізнес–угод
і
придбан-ня нерухомості. Увага

Собака. Ексцесів не очікується.
Готуйте грунт для майбутнього.
Якщо плануєте шлюб – рік цьому
сприяє.

ГОЛОВОЛОМКА-ГОРОСКОП
Щоб прочитати новорічну фразу, яка
зашифрована внизу сторінки, потрібно:
- вгадати 12 прізвищ героїв «східного
звіринця» (наприклад, рік Кролика Ейнштейн);
- з прізвища «зірки» обрати
вказані за порядком букви;
- за допомогою обраних букв
відновити шифрування.

Про канун різдвяного свята
(«москалькою»)...
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Свиня. Рік не буде
вдалим в амурних
справах. А ось в
кар’єрі напружтеся по
повній, адже на вас
чекає удача. Спорт
підбадьорить і відверне
від проблем.
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Бик. Лепота! Робіть, що завгодно.
Можливе придбання нерухомості.
А ось на особистому фронті варто
притримати запал, тим більш,
що вся ваша рідня буде діяти вам
наперекір.

Весь час Тигри будуть не дуже
задоволені собою, та й оточуючі не
стануть цього терпіти. Тому варто бути
більш м’якими, приділяючи увагу
здоров’ю, розвагам і відпочинку.

Кіт,
Кролик.
Займаємось
самореалізацією і розвитком на
користь собі. Нові друзі, нова
діяльність
відкроють друге
дихання особистим відносинам.

