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У га ра ско пе на 2016 год ёсць неш та та-
кое, што абя цае зра біць год не за быў-
ным і яр кім. Зор кі пад каз ва юць, што 
гэ та бу дзе год не ча ка ных па ва ро таў і 
сюр пры заў, уз лё таў і па дзен няў. Згод на 
з кі тай скай тра ды цы яй, ён прой дзе пад 
зна кам Чыр во най Мал пы, ну а га лоў ны-
мі ры са мі га ра ско па ў гэ ты раз ста нуць 
ак тыў насць, рэў насць, вы крут лі васць і 
ры зы ка. Ме на ві та гэ тыя якас ці і бу дуць 
вы зна чаць кі ру нак га лоў ных па дзей.

Ін шы мі сло ва мі, на ды хо дзя чы 2016 год бу дзе 
го дам па вы ша най ак тыў нас ці і энер гіч нас ці, што 
са мо па са бе вель мі спры яль на, ка лі б не адзін 
важ ны ню анс — вель мі лёг ка мож на за ха піц ца, 
не раз лі чыць свае сі лы і, як вы нік, на ла маць 
дроў. Гэ та да ты чыц ца ўсіх сфер, па чы на ю чы ад 
аса біс та га жыц ця і за кан чва ю чы фі нан са мі.

Увесь год зор кі бу дуць пра ва ка ваць праз мер-
насць ва ўсім — у лю бо ві, у пра цы, у тра тах, у 
на быц ці. У мно гіх лю дзей пры гэ тым час та бу дзе 
ўзні каць іл жы вае ад чу ван не ўсе ма гут нас ці, якое 
пра ва куе на не пра ду ма ныя кро кі. У гэ тым сэн се 
на ват у прос тых спра вах коль касць па мыл ко вых 
ра шэн няў мо жа рэз ка ўзрас ці, ну а з улі кам па-
вы ша най энер гіч нас ці го да ві да воч на, што ца на 
та кіх па мы лак мо жа ака зац ца да во лі вы со кай.

Зрэш ты, ёсць лю дзі, якія пры лю бым рас-
кла дзе ўвесь год бу дуць за ста вац ца на ка ні. 
Га вор ка ідзе пра тых, хто ва ло дае па чуц цём 
ме ры і ўмее кі ра ваць сва і мі эмо цы я мі. Ме на-
ві та для іх зор кі ад кры ва юць шы ро кія перс пек-
ты вы ў лю бой сфе ры жыц ця — і ў твор час ці, і 
ў кар' е ры, і ў зно сі нах, і ў ка хан ні. Да стат ко ва 
прос та не губ ляць га ла ву, каб шчод рая Мал па 
за пі са ла вас у свае лю бім чы кі, аб сы паў шы ўсі-
мі маг чы мы мі вы го да мі і па да рун ка мі.

Яшчэ ад на ад мет ная ры са 2016 го да — гэ та 
рэў насць ва ўсіх яе пра явах, ня хай гэ та бу дзе 
рэў насць да ка ха на га ча ла ве ка, са пер ніц тва з 
ка ле га мі ці зайз драсць да чу жых да сяг нен няў. 
Усё гэ та мо жа атруч ваць жыц цё на пра ця гу 
ўся го го да. Зрэш ты, у рэў нас ці ёсць і па зі тыў ны 
бок: за мест та го, каб бес сэн соў на му чыц ца ад 
яе уко лаў, па спра буй це вы ка рыс тоў ваць гэ тае 
па чуц цё як сты мул для ўлас на га раз віц ця.

Але са мае га лоў нае ў 2016 го дзе — не за бы-
ваць, што тры га лоў ныя якас ці (па чуц цё ме ры, 
цвя ро зая га ла ва і ўмен не тры маць ся бе ў ру ках) 
да па мо гуць вам ад крыць лю быя дзве ры. І та ды 
зор кі на да дуць сіл і энер гіі для ажыц цяў лен ня 
лю бых ва шых пла наў.

АВЕН. Усё бу дзе склад-
вац ца ста ноў ча, ад нак да-
вя дзец ца су тык нуц ца і з 
не ка то ры мі пе ра шко да мі ў 
рэа лі за цыі сва іх за дум. Год 
бу дзе ба га ты на лю боў ныя 

і ра ман тыч ныя пры го ды, а так са ма фі нан са-
выя пос пе хі. У па чат ку го да Аве ны су тык нуц-
ца з хат ні мі кло па та мі. Вяс ной вы змо жа це 
на ла дзіць ад но сі ны з дру гой па ла він кай. Для 
адзі но кіх прад стаў ні коў зна ка гэ ты час абя цае 
ра ман тыч ныя су стрэ чы з ча ла ве кам, пра яко га 
вы так доў га ма ры лі. У па чат ку ле та Аве наў 
ахо піць жа дан не ства раць неш та но вае, і вы 
сме ла мо жа це пры мац ца за ра монт жыл ля ці 
акуль тур ван не дач на га ўчаст ка. Мож на спра-
ба ваць рэа лі за ваць ся бе як твор чую асо бу. У 
кан цы ле та ад моў це ся ад знач ных фі нан са вых 
вы дат каў. Во сен ню да вя дзец ца звяр нуць ува гу 
на сваё зда роўе і знеш ні вы гляд, на даць больш 
ува гі хат нім спра вам. Пра яві це па зі тыў ны на-
строй і на по рыс тасць — гэ та да зво ліць вам 
да маг чы ся пос пе хаў ва ўсіх па чы нан нях. Вя-
лі кія над зеі і ча кан ні абя цае га ра скоп у 2016 
го дзе на сне жань, і толь кі ва ша на стой лі васць 
па ка жа, ці змо жа це вы ўва со біць усё за ду ма-
нае ў жыц цё.

ЦЯ ЛЕЦ. У 2016-м мож на 
бу дзе сме ла і ўпэў не на ру-
хац ца на пе рад. Перш за ўсё 
да вя дзец ца ўма цоў ваць ты-
лы. У лю тым і са ка ві ку вар та 
ак тыў на за няц ца пра цай. У 
гэ тым го дзе ў вас ёсць вя-

лі кія шан цы пад няц ца па кар' ер най лес ві цы, а 
даб ра быт пач не рас ці. Да вя дзец ца шмат па-
да рож ні чаць; маг чы ма, гэ та бу дзе звя за на з 
ка ман дзі роў ка мі. Для адзі но кіх вяс на ад зна чыц-

ца пе ра ме на мі ў аса біс тым жыц ці. І на фрон це 
лю боў ным, і ў біз не се вас ча кае гар мо нія аж 
да мая. Але ў гэ ты пе ры яд не куп ляй це ні чо-
га вель мі да ра го га, а так са ма не па зы чай це, 
бо гро шы да вас мо гуць не вяр нуц ца. Па ча так 
ле та прой дзе пад зна кам кло па ту пра дзя цей. 
Для не ка то рых бу дзе на ві ной, што вас ча кае 
па паў нен не ў сям'і. Слу хай це ўнут ра ны го лас у 
жніў ні, бо да вя дзец ца пры маць шмат сур' ёз ных 
ра шэн няў. Уво сень вар та больш ува гі на даць 
бліз кім. Да па ма гай це ім у іх праб ле мах — гэ та 
вель мі цэ няць і ча ка юць ад вас. У снеж ні ад чу-
е це не бы ва лую гар мо нію і ра зу мен не, зна хо-
дзя чы ся ў акру жэн ні бліз кіх лю дзей.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы заў сё ды 
шу ка е це ба ланс па між су пя-
рэч лі вы мі рэ ча мі. Час та та-
кая так ты ка да зва ляе да сяг-
нуць пос пе ху, ад нак 2016-ты 
на стой лі ва рэ ка мен дуе змя-
ніць стыль жыц ця. Будзь це 

больш упэў не ны мі ў са бе, вы зна чай це мэ ты і 
імк ні це ся да іх. Лю ты мо жа па чац ца з не ка то-
рых не пры ем нас цяў, што па спра бу юць вы біць 
вас з ка ля і ны. Ад нак не вар та рэ ага ваць на 
ўвесь не га тыў, трэ ба прос та якас на вы кон-
ваць сваю пра цу да лей, і ўсё прой дзе са мо 
са бой, а вы на ват змо жа це атры маць з уся го 
гэ та га вы га ду. Вяс ной вас ча кае пры ход ра-
ман ты кі ў бу дзён нае жыц цё. Як мяр ку ец ца, вы 
су стрэ не це свой лёс ужо ў кан цы са ка ві ка ці ў 
па чат ку кра са ві ка. Пры гэ тым га ра скоп па пя-
рэдж вае, што ваш не да вер да парт нё ра мо жа 
ўсё са пса ваць. У дру гой па ло ве ле та доб ра 
бу дзе ад па чыць. У гэ ты пе ры яд у вас на мя-
ча ец ца ўсплёск лю боў ных пры год. Ра ман ты ка 
пя рой дзе з ле та ў во сень. Але тут яе па сту-
по ва пач не вы цяс няць пра ца. У гэ ты пе ры яд 
на чаль ства за ўва жыць ста ран насць і та лент, 
які вы пра яў ля е це. Вас ча кае пры ем ны фі нан-
са вы сюр прыз. Ця пер вы змо жа це здзейс ніць 
на бы так, пра які ма ры лі на пра ця гу доў га га 
ча су. Ка нец во се ні і зі ма 2016-га пры ня суць 
Бліз ня там пос пех у біз не се — вы бу дзе це ку-
пац ца ў апла дыс мен тах і кам плі мен тах. А ка лі 
вы ча ла век твор чы — у гэ ты пе ры яд змо жа це 
ства рыць вы дат ны шэ дэўр.

РАК. Ча сам вар та тро хі 
ады сці на зад, та му што ру-
хац ца на пра лом не з'яў ля ец-
ца вый сцем. Ад нак 2016-ты 
хо ча, каб вы ста я лі на сва ім 
і пра яў ля лі цвёр дасць. Усё, 
што трэ ба, — дак лад на ве-

даць, ча го вы хо ча це, і пры трым лі вац ца гэ та-
га бес пя рэч на. Вар та па чы наць но вае жыц цё. 
Пе ра ме ны пач нуц ца з са ма га па чат ку го да. 
Ад ра зу ж ста не яс на, хто з ва ша га ко ла зно сін 
для вас з'яў ля ец ца сяб рам, а хто — не. У лю-
тым да вя дзец ца ўспом ніць пра ўсе аба вяз кі і 
спра вы, што не бы лі вы ка на ны ра ней. Вы нік ад 
сва ёй дзей нас ці атры ма е це ўжо ў са ка ві ку. Вя-
до ма, на груз ка бу дзе знач ная, але ўсе фі нан-
са выя спра вы пой дуць уго ру і ў кі шэ ні з'я вяц ца 
ліш нія гро шы. Май па до рыць шмат ра ман ты кі. 
Але гэ та мо жа быць і не ка хан не. Маг чы ма, вы 
змо жа це ад пра віц ца ў па да рож жа або пра явіць 
ся бе як твор чая асо ба. Не ка то рым ста не ві-
да воч на, што ня ма ні чо га леп ша га, чым час, 
пра ве дзе ны з дзець мі. Вя до ма, і без лю боў ных 
пры год не абы дзец ца. Чэр вень прой дзе пад 
зна кам хат ня га ача га. Лі пень хо ча, каб вы ма-
ры лі. У гэ ты пе ры яд вы раз на сфар му ля ва ная 
ма ра аба вяз ко ва збу дзец ца, але пра ду май це 
ўсё да дро бя зяў. У жніў ні да вя дзец ца па пра-
ца ваць. У па чат ку во се ні вы змо жа це кры ху 
ад па чыць. Ліс та пад пры ня се шмат ці ка вых і 
вель мі пры ем ных на він. Сне жань пры свя ці це 
до му, бліз кім, зно сі нам, і ў ва шым жыц ці з'я-
віц ца доў га ча ка ная гар мо нія.

ЛЕЎ. У вас шмат во пы ту 
па част цы зра біць ўра жан не 
на на ва коль ных, ад нак 2016-
ты мо жа па вяр нуць ўсё так, 
што да вя дзец ца ста на віц ца 
тым ча ла ве кам, яко га ў вас 
ба чаць ін шыя. Трэ ба стаць 

больш ад кры тым, сум лен ным і шчы рым для 
на ва коль ных. Так будзе на шмат пра сцей жыць. 
У па чат ку го да спат рэ бяц ца ра шу чыя дзе ян ні, 
бо з'я віц ца не каль кі вель мі ці ка вых за дач. Яны 
бу дуць ты чыц ца ва шай пра фе сій най дзей нас-
ці, а не ка то рым прад стаў ні кам зна ка трэ ба 
бу дзе ад кры та па га ва рыць са сва і мі лю бы мі. 
У па чат ку вяс ны вас ча кае не каль кі скла да ных 
пы тан няў, але не вар та іс ці на пра лом. Ад пус-
ці це гэ тую праб ле му, і яна вы ра шыц ца са ма 
са бой. У кра са ві ку Львоў ча кае не каль кі аван-
тур ных ідэй. Ка лі вы пры слу ха е це ся да сва ёй 
ін ту і цыі, то атры ма е це вя лі кую вы га ду. Хоць 
ры зы ка з'яў ля ец ца спра вай доб ра ах вот най. 
Улет ку — бу ра ра ман ты кі, ка хан ня і за па лу. 
У па чат ку во се ні мож на ча каць па вы шэн ня 
ў кар' е ры ці пры быт ку да зар пла ты. Але рас-

хо да ваць за роб ле ныя гро шы лепш за ўсё са 
сва ёй сям' ёй — гэ та пры ня се шмат пры ем ных і 
за па мі наль ных мо ман таў. У ліс та па дзе спра вы 
пач нуць ад бі раць вя лі кую част ку ча су і бы ваць 
до ма змо жа це рэд ка. На ват ка лі бу дзе вель мі 
цяж ка, не ад чай вай це ся і не кі дай це ні чо га на 
па ло ве шля ху. У снеж ні мож на бу дзе да зво ліць 
са бе ад па чыць і атры маць аса ло ду ад зно сін 
з сям' ёй.

ДЗЕ ВА. Вас мож на па-
раў наць з ра ке тай, якая 
пас ля доў гіх па да рож жаў 
усё ж даб ра ла ся да зо рак. 
Ад нак яна не ўсве дам ляе, 
што ёй ра біць да лей. Год 
Мал пы да па мо жа ра за-

брац ца і да сяг нуць уся го, ча го вы хо ча це. У 
сту дзе ні атры ма ец ца вяр нуц ца да та го, што, 
як вы лі чы лі, ўжо пай шло на заўж ды. У кан цы 
зі мы — па чат ку вяс ны ва ша аса біс тае жыц-
цё возь ме верх над ас тат ні мі сфе ра мі. У маі 
вар та быць вель мі дып ла ма тыч ны мі. У гэ тым 
ме ся цы вас ча кае мност ва па ез дак, па да рож-
жаў, але маг чы мыя кан флік ты і не ра зу мен не 
з бо ку бліз кіх. Чэр вень па тра буе рас пла ціц ца 
па ста рых даў гах. У 2016 го дзе Дзе вы ў прын-
цы пе не па він ны за бы вац ца пра тыя абя цан-
ні, якія да ва лі ра ней. Па зба віў шы ся ад гэ та га 
гру зу, мож на бу дзе нар маль на ру хац ца да лей 
і стро іць пла ны на бу ду чы ню. У ся рэ дзі не ле-
та ва шы па чуц ці зда бу дуць но вае жыц цё. Для 
адзі но кіх вя лі кі шанц су стрэць дру гую па ла ві ну 
і за стац ца з ёй на ўсё жыц цё. Пас ля эма цый-
ных па дзей чэр ве ня і лі пе ня вас ча кае спа-
кой ны жні вень. Уво сень на пра цы ад бу дуц ца 
пе ра ме ны, якія за па тра бу юць іні цы я тыў нас ці, 
умен ня шмат і ўваж лі ва пра ца ваць, а так са-
ма ад стой ваць свае ідэі пе рад на чаль ствам, 
ха ця б у ме жах ра зум на га. У снеж ні аст ро ла гі 
абя ца юць мност ва перс пек тыў і но вых маг-
чы мас цяў, якія ад кры ва юц ца пе рад ва мі. Не 
спы няй це ся і ак тыў на дзей ні чай це! Лёс да вас 
доб ра зыч лі вы.

ША ЛІ. У пер шыя ж дні 
2016-га вы ад мо ві це ся ад 
тых рэ чаў, якія не пры но сяць 
ні я кай ка рыс ці. У гэ ты пе ры-
яд ад па чы вай це і збі рай це 
сі лы для но вых здзяйс нен-
няў. Не ка то рыя зру хі ў дзе-

ла вым жыц ці на мя ча юц ца ў са ка ві ку. Кра са вік 
да па мо жа ра за брац ца ў ад но сі нах з парт нё-
рам. Гэ ты час спры яль ны для пры знан няў у 
ка хан ні, не бой це ся ра ман ты кі — яна ака жац ца 
як ні ко лі да мес ца. Май за па тра буе па двое най 
энер гіі ў пра цы. У па чат ку чэр ве ня вар та ча-
каць пра па но ву ці ка вай пра цы, якая звя за на з 
ін фар ма цы яй, кам п'ю тар най тэх ні кай ці рэ кла-
май. Га ра скоп абя цае ў ся рэ дзі не ле та ўда чу і 
толь кі доб рыя на ві ны. У жніў ні лепш спы ніц ца 
і тро хі па ду маць пра пла ны на бу ду чы ню. Маг-
чы ма зна ём ства з прад стаў ні ком су праць лег-
ла га по лу, які на доў га ўвой дзе ў ва ша жыц цё. 
У пер шай па ло ве ве рас ня на ды дзе час для 
тых, чыё імк нен не да вы со кіх вы ні каў пры му-
шае іх ру хац ца да лей. У каст рыч ні ку з'я віц ца 
маг чы масць па мя няць усё тое, што доў гі час 
вы клі кае толь кі раз драж нен не. Ся рэ дзі на во-
се ні ад зна чыц ца тым, што ва ша пры сут насць 
ста не прос та не аб ход най до ма. У па чат ку зі мы 
Лёс па ка жа зна ка мі, ку ды вар та ру хац ца.

СКАР ПІ ЁН. У па чат ку го-
да га ра скоп абя цае пры ліў 
сіл, які вы за хо ча це ад ра зу 
ж па тра ціць на ўва саб лен-
не сва іх за ду маў. На ват ка лі 
ва шы пла ны ідуць на су пе-
рак звык ла му жыц цю — не 

вар та спы няц ца. Гэ тыя дзе ян ні да па мо гуць 
усё па мя няць у леп шы бок. У лю тым ле пей 
ад ра зу ж па чаць раз да чу ўсіх на за па ша ных 
даў гоў; час вы ра шыць спра вы, якія на збі-
ра лі ся на пра цоў ным мес цы. У гэ ты пе ры яд 
вы мо жа це за ка хац ца, але не вар та стро іць 
пла ны — ра ман бу дзе хут ка плын ным. Увес-
ну Скар пі ё наў за хо піць ка лей да скоп ці ка вых 
рэ чаў: пра ек ты і ідэі, якія да зво ляць зра біць 
кар' е ру і на ла дзіць сваё фі нан са вае ста но ві-
шча; шмат ра ман ты кі; усе пы тан ні, звя за ныя 
з пра фе сій най дзей нас цю, вы ра шац ца на ва-
шу ка рысць. У па чат ку ле та ёсць шан цы, што 
ва шы даў нія ма ры пач нуць спраў джвац ца. 
Ас тат няя част ка ле та прой дзе пад зна кам 
пра цы, пры гэ тым вы доб ра за ро бі це. Да ве-
рас ня вар та змен шыць аба ро ты. У гэ ты пе-
ры яд бу дзе доб рай ідэ яй узяць ад па чы нак. 
Бе ра жы це фі нан сы, бо ме на ві та ў гэ ты час 
вас мо гуць пад ма нуць ня доб ра зыч ліў цы. У 
ліс та па дзе з'я віц ца маг чы масць да па маг чы 
бліз кім. Та кі па ды ход за кла дзе моц ны пад му-
рак па зі ты ву на на ступ ны 2017 год. Вы змо-
жа це бес пе ра шкод на ўва саб ляць у жыц цё ўсе 
свае пла ны і за ду мы.

СТРА ЛЕЦ. У сту дзе ні бу-
дзе шмат зно сін з бліз кі мі 
людзь мі. Не вар та па збя гаць 
іх. Лю ты дасць но выя га ры-
зон ты, пра якія вы так даў но 
ма ры лі. Не вар та за над та 
на пруж вац ца ў са ка ві ку, бо 

гэ та мо жа пры вес ці да праб лем са зда роў ем. 
У гэ ты пе ры яд бу дзе ня дрэн на прай сці ме ды-
цын скае аб сле да ван не і за няц ца пра фі лак ты кай 
за хвор ван няў. У кра са ві ку ў вас маг чы мыя ра-
ман тыч ныя пры го ды, флірт, но выя зна ём ствы, а 
так са ма ад наў лен не ста рых ад но сін. Май вель мі 
спры яль ны для та го, каб па ду маць пра пла ны на 
бу ду чы ню. У чэр ве ні лепш за ўсё бу дзе па чаць 
раз бі рац ца з усі мі сва і мі спра ва мі і рас пла ціц ца 
з усі мі па зы ка мі. Шан ца ван не бу дзе спа да рож ні-
чаць Страль цам у 2016 го дзе ва ўсім. Пра ца, пра 
якую ма ры лі, мо жа са ма прый сці да вас у ру кі, 
тут га лоў нае — па чаць дзей ні чаць. У лю боў ных 
спра вах вас так са ма ча кае пос пех. Сва бод ныя 
зда бу дуць сваё шчас це — час цей гля дзі це па 
ба ках. Уво сень пра чнуц ца сха ва ныя та лен ты, і 
вы пач ня це пра ца ваць з удзе ся ця ро най сі лай. 
Ка лі не спы ня це ся да зі мы, то ўжо ў снеж ні фі-
нан са выя спра вы рэз ка пой дуць уго ру.

КА ЗЯ РОГ. 2016-ты за па-
тра буе ад вас быць скан цэнт-
ра ва ны мі, бо трэ ба бу дзе 
вы ра шыць мност ва ці ка вых, 
але скла да ных за дач. Але не 
ад чай вай це ся: вы атры ма е це 
бяс цэн ны во пыт. У сту дзе ні 

мож на бу дзе кры ху за быц ца пра спра вы і ад-
дац ца зно сі нам з сяб ра мі. Пад рых туй це ся да та-
го, што ў ва шым звык лым ка лек ты ве ад бу дуц ца 
зме ны. У жыц цё мо жа вяр нуц ца мі ну лае, але 
гэ та пой дзе толь кі на ка рысць. Дру гі ме сяц зі-
мы за клі кае ра за брац ца са спра ва мі на пра цы, 
ад даць крэ ды ты, па пра сіць пра ба чэн ня ў тых, 
ка го вы маг лі па крыў дзіць. Вяс ной — шан ца-
ван не ва ўсіх спра вах. Усё, што спат рэ біц ца ад 
прад стаў ні коў зна ка, — гэ та шчы расць у сва іх 
учын ках. Фі нан са вы стан да зво ліць зра біць доў-
га ча ка ную па куп ку. Улет ку трэ ба бу дзе доб ра 
па пра ца ваць, але пры гэ тым не за бы вай це пра 
ад па чы нак. Жні вень пры ня се пе ра ме ны ў аса-
біс тым жыц ці. Ве ра сень мо жа пад кі нуць за да чы 
ў га лі не ра мон ту жыл ля або на быц ця но вай 
бы та вой тэх ні кі. Ка нец во се ні — па ча так зі мы 
бу дуць спа кой ны мі і гар ма ніч ны мі.

ВА ДА ЛЕЙ. 2016 год бу-
дзе спры яць та му, што ва-
шы та лен ты ста нуць вель-
мі за па тра ба ва ныя. Ва шы 
дзе ян ні га ран ту юць пос пех. 
У сту дзе ні бу дзе шанц ажы-
віць ад но сі ны з тым, з кім 

ад бы ло ся рас та ван не. У лю тым да вя дзец ца 
па пра ца ваць і ства рыць са бе моц ны пад му рак 
для но вых пра ек таў. У гэ тым ме ся цы не рэ-
ка мен ду ец ца па чы наць но выя лю боў ныя пры-
го ды. А вось ужо ў са ка ві ку га ра скоп абя цае 
шмат ці ка вых мо ман таў, якія бу дуць звя за ны 
з аса біс тым жыц цём. Гэ ты пе ры яд стане для 
вас лё са вы зна чаль ным. Кра са вік бу дзе вель мі 
ба га ты на роз ныя зна кі Лё су. Ні ў якім ра зе не іг-
на руй це іх! У маі лепш больш ча су пра во дзіць з 
бліз кі мі. У дру гой па ло ве ле та зай мі це ся до мам: 
зра бі це ра монт, ку пі це но вую бы та вую тэх ні ку. 
Не па зы чай це ні ў ко га гро шай! Па ча так во се ні 
ад зна чыц ца вя лі кай коль кас цю спраў на пра цы. 
Сме ла ўклю чай це ся і пра яў ляй це іні цы я ты ву. 
Ліс та пад пры свя ці це сям'і. Раз маў ляй це, дзя лі-
це ся сва і мі дум ка мі з лю бі мы мі. Ва шы ад но сі ны 
ад гэ та га ста нуць толь кі мац ней шымі. Ужо ў 
снеж ні вы ад чу е це вы нік ад гэ та га, і ў ваш дом 
увой дуць гар мо нія і ка хан не.

РЫ БЫ. Вам вы пад зе 
шанц кру та па мя няць жыц-
цё. Ад нак вар та быць уваж-
лі вы мі да на ва коль на га 
све ту і яго аб ста він, каб не 
ўпус ціць свае маг чы мас ці. 
Гэ тай зі мой вам трэ ба бу дзе 

аб ду маць усе свае спра вы і па мыл кі, зроб ле-
ныя ў мі ну лым. Вяс на пры ня се зна ём ства з 
но вы мі людзь мі, што ўвой дуць у ва ша жыц цё. 
Ста рыя і пра ве ра ныя сяб ры мо гуць па ка заць 
ся бе з не ча ка на га, а ча сам ад кры та не га тыў на-
га бо ку. Час абя цае адзі но кім Ры бам су стрэ чу 
з сва ёй па ла він кай. А для ся мей ных прад стаў-
ні коў зна ка гэ ты пе ры яд ста не маг чы мас цю 
ўма ца ваць і вы вес ці на но вы ўзро вень свае 
ад но сі ны. У па чат ку ле та ўсе ма ры і пла ны 
мо гуць ува со біц ца ў жыц цё, га лоў нае — не ад-
сту паць. Па ча так во се ні ад зна чыц ца за пус кам 
но вых пра ек таў і хва ляй ці ка вай пра цы. Але 
пры гэ тым не за бы вай це пра тое, што до ма 
вас ча ка юць лю бі мыя і бліз кія лю дзі. Пра цяг-
вай це пра ца ваць, і ў снеж ні ўжо бу дзе вя лі кі 
ба гаж па спя хо ва вы ка на ных спраў. Ад нак трэ-
ба ду маць пра бу ду чы ню, пла ну ю чы но выя 
здзяйс нен ні.

ГОД МАЛПЫ:
па чуц цё ме ры, цвя ро зая га ла ва і ўмен не тры маць ся бе ў ру ках


