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Свін ня вы зна ча ец ца да стат ко ва спа-

кой ным, не кан флікт ным ха рак та рам, але 

ра зам з тым мае аб вост ра нае па чуц цё 

спра вяд лі вас ці і здоль ная ўпар та ад стой-

 ваць па зі цыю, якую лі чыць пра віль най. 

У пры ват нас ці, для яе пра віль на ўсё тое, што 

на паў няе па зі тыў ным на стро ем, па вы шае 

ўпэў не насць у са бе, ума цоў вае фі зіч нае і 

ду шэў нае зда роўе. Пом ні це, за душ ва ю чы 

маш таб ныя пра ек ты, што па ста ян ства і 

сур' ёз насць — да лё ка не ка нёк Свін ні, 

та му ча роў ны вы спя так яна вам дасць, а 

вось да ся гаць пра дук цый нас ці да вя дзец-

ца ўлас ны мі сі ла мі. Ка лі звяр нуць ува гу на 

ну ма ра ло гію, га во рыць Алі на Вол ка ва, то 

ліч ба на ступ на га го да — 3: «Гэ та сім вал 

ства рэн ня і на тхнен ня, так што строй це 

сме лыя пла ны, стаў це вы со кія план кі і 

пра яў ляй це фан та зію на ват у ру цін ных 

спра вах — вы нік вас па ра дуе».

АВЕН. Ска жы це, ці 

не ха це лі б вы пра су-

нуц ца па кар' ер най 

лес ві цы — ды што 

там пра су нуц ца, пе-

ра ско чыць це раз не-

каль кі пры сту пак? 

Та кая маг чы масць 

вель мі іма вер ная. Ка лі ж кар' е рыст і пра-

ца го лік — гэ та не пра вас, на кі руй це энер-

гію ў про ці лег лы бок, на ад па чы нак і азда-

раў лен не. Па-пер шае, гэ та ка рыс на, па-

дру гое, пры ня се ці ка выя і вель мі перс пек-

тыў ныя зна ём ствы (у ка гось ці яны мо гуць 

скон чыц ца вя сел лем, у ін шых — зме най 

сфе ры дзей нас ці).

Год Свін ні на огул абя цае быць для 

вас ба га тым на роз ныя па дзеі і ўра чыс-

тас ці, ад нак кант ра люй це свой апе тыт і 

не за хап ляй це ся эк стры мам. Най больш 

спры яль ны час для рэа лі за цыі даў ніх мар

ці сме лых праектаў — ка нец вяс ны, а

ўво сень лепш зра бі це паў зу і да зволь це 

са бе кры ху па ле на вац ца пе рад чар го вым 

на пру жа ным эта пам.

ЦЯ ЛЕЦ. Вам, як 

прад стаў ні ку да во-

лі праг ма тыч на га 

зям но га зна ка, бу-

дзе дзіў на гэ та па-

чуць, але — ка лі 

лас ка, менш ана лі зуй це і ўзваж вай це «за» 

і «су праць», больш слу хай це сваё сэр ца і 

да вя рай це ін ту і цыі, каб не ўпус ціць у 

2019-м ні за ман лі выя дзе ла выя пра па но-

вы, ні «свай го» ча ла ве ка. Пры клад на ў 

кан цы зі мы — на па чат ку вяс ны, маг чы ма, 

мі ма бу дзе пра плы ваць шанц ці ка вай па-

езд кі за мя жу, і толь кі ад вас за ле жыць, 

як ім ска рыс тац ца.

Твор чых ідэй ва кол і ўнут ры вас бу-

дзе мност ва, але не ўсім ім на ка на ва на 

спраў дзіц ца. Тым не менш, ка лі ад чу е це ў 

са бе ім пэт і здоль нас ці, — ідзі це і ра бі це, 

ба ла зе бу дзе ка му па дзя ліц ца і во пы там, 

і гра шы ма. Ад нак у па го ні за вы со кім за-

роб кам і са ма рэа лі за цый не за бы вай це ся 

і на бліз кіх (так, гэ та скла да на, але ні хто 

не ка заў, што бу дзе лёг ка), інакш яны па-

крыў дзяц ца.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Пра ца, 

якая ра ней па да ва ла-

ся вам цяж кай, ця пер 

пе ра тво рыц ца ў за-

хап ляль ную гуль ню, 

а ўдзел у са цы яль ных 

пра ек тах пры ня се як 

ні ко лі доб ры плён. Вы 

і са мі не за ўва жы це, як зай ме е це без да-

кор ную рэ пу та цыю, і лю дзі бу дуць га то выя 

прый сці вам на да па мо гу па пер шай на ват 

не прось бе, а лёг кім на мё ку на яе. Адзі ная 

пе ра сця ро га: не да вя рай це сле па но вым 

зна ём ствам, на ва шай чул лі вас ці мо гуць 

па спра ба ваць за ра біць мах ля ры.

Чым менш вы за ся ро дзі це ся на вы ні-

ку, тым больш ад чу валь ную ад да чу атры-

ма е це, аж да та го, што маг чы мы буй ны 

вый грыш у ла та рэі ці атры ман не важ кай 

спад чы ны. У лю бым вы пад ку ды на мі ка 

і па зі тыў вам га ран та ва ныя, асаб лі ва ў 

лет ні пе ры яд, ка лі ўсе ва шы сха ва ныя та-

лен ты змо гуць пра явіц ца на поў ную моц. 

Зі мой жа, на ад ва рот, маг чы мы твор чы 

кры зіс, але і тут ёсць свят ло ў кан цы ту-

нэ ля — не пра пус ці це па трэб ны па ва рот.

РАК.  Ад да ваць 

больш, чым браць — 

гэ та пра ві ла му-

 сіць стаць ва шым 

жыц цё вым крэ да 

ў пер шай па ло ве 

го да, бо ў дру гой, 

вель мі іма вер на, ужо вам спат рэ біц ца 

пад трым ка і да па мо га ад на ва коль ных. 

Маг чы ма, вы рас пач ня це вя лі кую бу доў лю 

або пе ра езд ці здзейс ні це буй ную куп-

лю (ква тэ ра, дом, аў то) — так ці інакш, 

да вя дзец ца ма бі лі за ваць усе рэ сур сы і 

пад клю чыць род ных ці сяб роў.

Па ста рай це ся ўтрым лі вац ца ад не аб-

ду ма ных вы дат каў — на ват у кра му ка ля 

до ма ха дзі це са спі сам па ку пак, не ўслу-

хоў вай це ся ў спа кус лі вую тэ ле ві зій ную 

рэ кла му і ні чо га не на бы вай це з рук, каб 

не пра сля зіц ца по тым, зво дзя чы ба ланс. 

Та ды ма е це ўсе шан цы на збі раць да стат-

ко ва гро шай, каб да зво ліць са бе ад па-

чы нак усёй сям' ёй — лет ні ці зі мо вы, на 

ваш вы бар.

ЛЕЎ. Для вас 

н а  д ы  х о  д з і ц ь 

час пе ра мен як 

унут ра ных, так і 

знеш ніх: ка лі ра-

ней не ўда ва ла ся 

знай сці час, або 

срод кі, або сі лу 

во лі, або ўсё ра зам на за ня ткі спор там, 

пра цяг лы ад па чы нак у са на то рыі, кар ды-

наль ную зме ну імі джу, то вяс ной 2019-га 

пазл скла дзец ца як трэ ба. Акра мя та го, 

гэ та най леп шы пе ры яд за ўвесь год, ка лі 

мож на без на ступ стваў пры знаць і вы пра-

віць свае па мыл кі, да пу шча ныя ра ней.

Да ся га ю чы пэў ных вяр шынь, не пры-

піс вай це ўсе за слу гі толь кі са бе — ка-

манд ная гуль ня і, ад па вед на, умен не 

ца ніць ка лег або ад на дум цаў пры ня се 

на шмат больш ка рыс ці. Не ста рай це ся 

браць штур мам не пры ступ ныя сце ны, 

хі ба толь кі маз га вым, які пад ка жа ін шы 

шлях, менш энер га ёміс ты і больш вы ні ко-

вы. Ле там і ўво сень вам рэ ка мен ду юц ца 

па да рож жы ці хоць бы зме на аб ста ноў кі, 

што да па мо жа доб ра раз гру зіць га ла ву і 

ад на віць фі зіч ны то нус.

ДЗЕ ВА. Пе рад тым 

як зга джац ца на 

штось ці но вае і ад-

на знач на ры зы коў-

нае, на пруж це па-

мяць і пры га дай це, 

ці не су стра ка лі ся 

вы з чымсь ці па доб-

ным у мі ну лым, —

та кі па ды ход да па мо жа па збег нуць крыўд-

ных па мы лак і тым больш за сце ра жэ ад 

спроб вы ста віць вас край нім у не пры ем-

ных сі ту а цы ях.

Свін ня абя цае вам пра фе сій ны рост і 

ма тэ ры яль ны пры бы так — а ка му яшчэ, 

ка лі не вам, руп лі ва му і рэа ліс тыч на му 

ўзор на му пра ца го лі ку за дыя ка. У прын-

 цы пе пос пех прый дзе і ў ін шых сфе рах, 

але ў пра цоў най ён бу дзе асаб лі ва за ў-

важ ным. Га лоў нае, не страч вай це ве ру

ў ся бе і не пра пус кай це на пе рад ка гось ці

ін ша га з-за пад ман на га ад чу ван ня ві ны:

вы не ві на ва тыя ў тым, што не ўме е це ра-

біць сваю спра ву дрэн на. У ліс та па дзе — 

снеж ні па ста рай це ся іза ля вац ца ад усіх, 

як ця пер ка жуць, «так січ ных лю дзей», якія 

атруч ва юць вам жыц цё, лепш пра вя дзі це 

больш ча су з сям' ёй і сяб ра мі.

ША ЛІ. У 2019 го -

дзе зор кі ра яць 

вам пры маць 

ра шэн ні і рэ ага-

ваць на па дзеі 

кры ху хут чэй, 

чым вы пры вык-

лі. Раз важ лі васць — гэ та ня бла га, але 

толь кі не та ды, ка лі пад пы тан нем ваш 

даб ра быт аль бо пе ра ме ны ў аса біс тым 

жыц ці. Сло вам, ка лі на ле та ў дзве ры па-

сту ка ец ца ча роў ны Прынц або Па пя луш-

ка, то не вар та за над та доў га вы свят ляць, 

якой мас ці ў яго конь ці ў яе — па мер на гі, 

ка лі ча ла век на са мрэч доб ры.

З ін ша га бо ку, для тых з вас, хто ней кім 

чы нам звя за ны з фі нан са вы мі пы тан ня мі, 

асаб лі ва ў пра цы, ме на ві та гэ та раз важ-

лі васць не дасць па та нуць у ві ры су мнеў-

ных схем. Тое са мае да ты чыц ца пра цы з

ін фар ма цы яй і стра тэ гіч ным пла на ван нем — 

вы ста не це прос та не ацэн ным спе цы я-

 ліс там. Але па збя гай це пра цы на два 

фрон ты і ўваж лі ва пад бі рай це парт нё раў, 

інакш пад ка нец го да ўзрас це ры зы ка нер-

во ва га пе ра на пру жан ня і аб васт рэн ня 

хра ніч ных за хвор ван няў.

СКАР ПІ ЁН. На-

строй, з якім вы 

за вяр ша е це гэ-

ты год і су стра-

ка е це на ступ ны, 

паў плы вае на 

най блі жэй шыя 

шэсць ме ся цаў. 

Ка лі вы ўжо ру-

шы лі на ба ры-

ка ды, будзь це 

га то выя ўтрым лі ваць іх увесь гэ ты тэр-

мін, а ка лі хо ча це спа кой на га жыц ця, то 

пры тры май це ко ней і да ся гай це вы ні каў 

праз са ма раз віц цё, эва лю цыю, а не рэ-

ва лю цыю.

З ма тэ ры яль ны мі кло па та мі вы бу дзе-

це спраў ляц ца на дзі ва лёг ка, ка лі толь кі 

ў па го ні за доў гім руб лём не за бу дзе це ся 

ра біць пе ра пын кі (не пе ра ку ры, а ме на-

ві та пе ра пын кі) і ад па чы ваць. Зда ро вы 

лад жыц ця му сіць стаць для вас нор май, 

асаб лі ва гэ та да ты чыц ца нер во вай сіс тэ-

мы. Не чап ляй це ся за ста рыя тра ды цыі, 

рэ чы і лю дзей, якія сы хо дзяць з ва ша-

 га жыц ця. Лепш ад крый це ся но ва му і 

будзь це ўпэў не ныя: дзя ку ю чы ўчэ піс тас-

 ці і ўпарт асці свой шанц вы ўтры ма е це.

СТРА ЛЕЦ. У све-

 це ня ма дас ка-

на лас ці. Пры мі-

це гэ ты факт як 

тое, што ні я кім 

чы нам не змо-

жа це змя ніць, і, 

зма га ю чы ся за 

ідэа лы, ад да-

вай це пе ра ва гу 

кан струк тыў най кры ты цы і па каз вай це 

аса біс ты прык лад. Ме на ві та гэ та спа лу-

чэн не не толь кі ўма цуе ваш аса біс ты і 

дзе ла вы аў та ры тэт, але і ад крые но выя 

маг чы мас ці — у пра фе сіі, у сяб роў скіх 

ко лах ці ў зу сім но вай спра ве, да якой вы 

даў но ха це лі пад сту піц ца.

Чым больш ад каз на вы па ста ві це ся 

да ўлас на га зда роўя, тым менш кло па таў 

яно вам пры ня се. Маг чы ма, да вя дзец-

ца пе ра гле дзець не ка то рыя звыч кі, але 

доб рае са ма ад чу ван не та го вар тае. Тым 

больш сэ ка ном ле ны час, сі лы і гро шы 

бу дзе ку ды па дзець: маг чы ма, вы пра ве-

дзя це вя лі кі ра монт аль бо зме ні це мес ца 

жы хар ства.

КА ЗЯ РОГ. Як час-

та вы збі ра е це ся 

ся мей ным ко лам 

для пе ра лі ку сва я-

коў? У на ступ ным 

го дзе, хут чэй за 

ўсё, бу дзе не каль кі 

та кіх на год — пе-

рад усім пры ем ных, 

звя за ных з пры рос там сям'і. Акра мя та го, 

вя лі кая маг чы масць атры ман ня спад чы ны 

ці не ча ка на га па да рун ка ад лю дзей, пра 

якіх вы і ду маць за бы лі ся. Не ад маў ляй-

це ся: як след за бы тае ста рое да во лі час та 

ро біц ца ўда лым но вым.

У вас на огул ад кры ец ца ці ка вая 

здоль насць: аказ вац ца ў па трэб ны час 

у па трэб ным мес цы ды яшчэ па збя гаць 

тых лю дзей, з які мі не вар та за во дзіць 

зна ём ства. А вось у гра шо вых спра вах 

будзь це асця рож ныя: заў сёд ная ва-

ша прак тыч насць ча сам бу дзе да ваць 

асеч кі.

ВА ДА ЛІЎ. Ад кры-

вай це для ся бе но-

выя да ля гля ды ў 

пра мым і пе ра нос-

ным сэн се: уда лы-

мі бу дуць як па да-

рож жы (ня важ на, 

бліз кія ці да лё кія), 

так і пы тан ні, якія 

да ты чац ца са ма ўдас ка на лен ня: кур сы, 

май стар-кла сы, дру гая ці трэ цяя аду ка-

цыя. Не ска заць, каб гэ та пры нес ла вам 

ма тэ ры яль на знач ныя вы ні кі ад ра зу, але 

ўжо ў кан цы го да што-не будзь з на бы тых 

умен няў ды спат рэ біц ца.

Важ ная ўмо ва: не будзь це па сіў ныя. 

Ка лі вас неш та не за да валь няе — га ва ры-

це пра гэ та і бліз кім лю дзям, і на чаль ні ку, 

але спаль ваць за са бой мас ты не вар та. 

Ка лі вы ра шы це па чаць но вую спра ву — 

так са ма не ад клад вай це на заўт ра, інакш 

пра пус ці це спры яль ны мо мант. Але на-

ват ня ўда чы не пры май це бліз ка да сэр-

ца, свет лых па лос у го дзе бу дзе знач на 

больш, чым цём ных.

РЫ БЫ.  Уда ча 

прый дзе да тых 

прад стаў ні коў зна-

ка, у якіх твор чы па-

ча так спа лу ча ец ца 

з умен нем зна хо-

дзіць пад трым ку — 

як ідэа ла гіч ную, так 

і фі нан са вую. Рас-

кры ва ючы гэ тыя здоль нас ці, вы мо жа це 

па вяр нуць на сваю ка рысць аб са лют на 

лю бую сі ту а цыю.

Але будзь це абач лі выя і пом ні це, 

што пер ша снае — спа кой і па ра дак 

на ду шы, лад у до ме, та ды і пра цоў-

ныя спра вы скла дуц ца як ма га лепш, 

а пе ра шко ды вы прос та не за ўва жы-

це. Не га ні це ся за ша лё ны мі гра шы ма, 

лепш з ро зу мам уклад вай це тыя, што 

ўжо ма е це. Ры зы коў ны пе ры яд для фі-

нан са вых апе ра цый — ле та, та му яго 

лепш пра вес ці ў за ціш ку, хоць бы на 

да чы.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

АБ ЧЫМ РОХ КАЕ 
ЖОЎ ТАЯ СВІН НЯ?

На ступ ны год, як га во раць аст ро ла гі, прой дзе пад ня бач ным апя кун-

ствам Жоў тай Зем ля ной Свін ні (Дзі ка), якая за вяр шае жы вёль ны пан-

тэ он ус ход ня га ка лен да ра. А зна чыць, са мы час пад во дзіць вы ні кі, 

збі раць ка мя ні, нар ма лі зоў ваць ста сун кі з людзь мі і за гад ваць жа дан ні 

пра мір ва ўсім све це — каб з чыс тым сум лен нем і дум ка мі рас па чаць 

на ступ ны 12-га до вы пе ры яд. Што пры ня се 2019-ы роз ным зна кам 

За дыя ка, «Звяз дзе» рас ка за ла аст ро лаг і ну ма ро лаг Алі на ВОЛ КА ВА.


