Zodii care vor dovezi de afecțiune în public versus cele care le urăsc
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Descriere foto: Zodii

În timp ce unele zodii iubesc gesturile de tandrețe în public, altele le urăsc.

Taur
Taurul este primul care își dorește să îți expună afecțiunea. Dacă Taurii sunt într-o relație cu cineva care nu are aceeași p
despre afișare, vor face tot ce le va stă în putință pentru a-și determina partenerii să se răzgândească.

Balanță
Balanțele sunt cunoscute pentru dorința lor permanentă de a ﬁ în compania altor oameni și frica lor constantă de singu
Persoanele născute sub semnul Balanță nu se tem să își manifeste afecțiunea în public, iar acest lucru îi face să se simtă apre
iubiți.
Scorpion
Este aproape imposibil pentru ei să fie discreți. Relația cu un nativ Scoprion este orice, mai puțin plictisitoare.
Săgetător
Fiind niște firi extrovertite, Săgetătorilor nu li se pare nimic anormal în a-și manifesta afecțiunea în public.
Gemeni
Gemenii sunt extrem de sociabili, așa că nu se tem să își afișeze iubirea. Expresivitatea este ceva natural pentru ei.

Pești
Peștii sunt foarte creativi și visători și le place să ﬁe conectati în permanență la emoțiile lor. Din acest motiv, este foarte conf
pentru ei să își exprime liber sentimentele.
Leu
Leii nu obișnuiesc să își arate afecțiunea în public, dar și când o fac, nu li se pare deplasat.
Rac
Racii sunt niște ﬁințe foarte emotive. Le place la nebunie să se aﬁșeze, dar, în mod uimitor, nu sunt chiar atât de deschise
semne zodiacale.

Berbec
Berbecii sunt fanii gesturilor de tandrețe în public, dar, de regulă, nu le place să ﬁe cei care inițiază acest lucru. Apreciază
când partenerul lor își dorește să își arate iubirea în public.

Capricorn
Capricornii iubesc relațiile serioase și sunt foarte orientați spre viața de familie. În orice caz sunt foarte precauți și se contr
foarte bine când vine vorba despre exprimarea publică a sentimentelor. Nu le place să își manifeste afecțiunea în public.

Vărsător
Vărsătorii nu urăsc ideea de exprimare publică a sentimentelor, dar aceștia o consideră ceva inutil. Nu le place să sară la
partenerului atunci când îl întâlnește la cafenea.

Fecioară
Fecioarele sunt persoane modeste, din ﬁre. Nu simt nevoie să își exprime sentimentele în public pentru că îi face să se simtă
enervanți pentru cei din jur, notează elle.ro.

