
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20. 4.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
7.50, 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)
8.10, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.40, 4.55 М/ф «На ва тар». (6+)
9.00, 3.40 «Ера лаш» (6+).
9.20 Се ры ял «Ад ня на віс ці да ка-
хан ня» (16+).
10.25 Ка ме дыя «Па спець за 
30 хві лін». (16+).
12.20 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка» (12+).
17.50, 23.20 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле он»-2 
(16+).
21.10 Ка ме дыя «Вя лі кі куш». 
(12+).
0.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск». 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед ка». 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Мі шэль Мор ган.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва па ме-
шчыц кая.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «След чы Ці ха наў». 
Се ры ял.
9.00 «Ехаў грэ ка... Па да рож жа па 
са праўд най Ра сіі». Дак. се ры ял.
9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.30 «На зі раль нік».
11.10, 0.30 ХХ ста год дзе. «Гэ та 
вы мо жа це. Аукцы ён». 1989 год.
12.10 «12 крэс лаў». Маст. фільм. 
1-я се рыя.
13.35 «Яў ге нія Ха на е ва. Пад гу-
кі не ста рэ ю ча га валь са». Дак. 
фільм.
14.15, 20.45 «У веч ным по шу ку 
Ат лан ты ды». Дак. фільм.

15.10 Куль тур ная спад чы на. 
«Ваг нер. Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Дак. фільм.
16.05 Мая лю боў — Ра сія! «Лён, 
які кор міць, апра нае, ле чыць».
16.35 Да 60-год дзя ак цё ра. 
«Сяр гей Ма ка вец кі. У гуль ні!» 
Дак. фільм.
18.25 «Дан тэ Аліг' е ры». Дак. 
фільм.
18.35 «Фут бол на ша га дзя цін-
ства». Дак. фільм.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 «Эніг ма. Ба рыс Эй фман».
23.35 Куль тур ная спад чы на. 
«Бет хо вен. Сак рэт ныя ма тэ ры-
я лы». Дак. фільм.
1.25 «Кі но на ша га дзя цін ства». 
Дак. фільм.
2.20 «Ула да ры коль ца. Гіс то рыя 
ства рэн ня сін хра фа зат ро на». 
Дак. фільм.
2.45 «Аб уль ка сім Фір даў сі». 
Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Чор нае мо ра 
маё». 2007 год. (16+).
6.45 «Тэ ма» з Ула дзі сла вам 
Лісць е вым: «Усе ра сій скі рэ фе-
рэн дум аб да ве ры Б. М. Ель цы-
ну». 1993 год. (16+).
7.40 «Зям ля — Па вет ра». Гурт 
«Ноч ные снай пе ры». 2002 год. 
(16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час». (12+).
9.40, 11.00, 15.40, 17.00, 17.40, 
19.10, 21.40, 23.00, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія. (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР». (12+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год. (12+).
12.55 Тэ ле спек такль «Ша лё ныя 
гро шы». 1968 год. (12+).
17.20 «Час пік» з Уладзіславам 
Лісць е вым. 1994 год. (12+).
18.00 «Яло вая суб ма ры на». 
«АукцЫ он. Як чу ец ца, так і пі-
шац ца». 2006 год. (16+).
19.25 Тэ ле спек такль «За ла тая 
рыб ка». 1986 год. (12+).
0.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Аквариум». 
2005 год. (18+).

1.10 Маст. фільм «Гіс то рыя ад-
на го ўда ру па кар ку». (12+).
1.50 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
За до рна вым». 1992 год. (12+).
5.15 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1984 год. (12+).

4.00, 6.45, 9.35, 18.30, 20.00, 
23.00 Аў та гон кі. «24 га дзі ны 
Ле-Ма на».
5.30 Су пер байк. Этап чэм пі я на-
ту све ту.
8.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». Жан-
чы ны. Фі нал.
11.00, 12.30 Алім пій скія гуль ні. 
«Зям ля ле генд».
11.30 Алім пій скія гуль ні. «Ана-
то мія спор ту».
12.00 Алім пій скія гуль ні. «Гон ка 
тэх на ло гій».
13.00 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
13.10 Watts.
13.15 Ве ла спорт. «Тур Сла ве-
ніі».
16.00, 2.30 Ве ла спорт. «Рут-
дзю-Сюд».
17.30 Аў та гон кі. Фор му ла E.
19.45, 22.15 Аў та гон кі. «24 га дзі-
ны Ле-Ма на» — эк стра.
1.15 Зі мо выя ві ды спор ту. «У па-
го ні за гіс то ры яй».
1.25 Тэ ніс. Тур нір WTA.

1.00 Пры дур кі. (16+).
2.40 Як стаць зор кай. (16+).
5.20 Да вай, да па ба чэн ня! 
(16+).
7.00 Мі лаш ка. (18+).
8.35 За бой ны агень чык. (16+).
10.25 Вы дат ні ца лёг кіх па во дзі-
наў. (16+).
12.05 Гэ ты ня ём кі мо мант. 
(16+).
14.05 Бам бі за Са лмон. (16+).
16.00 Афе рыс ты Дзік і Джэйн. 
(12+).
17.40 Су пер Брыс. (12+).
19.30 Та ту лі без шкод ных звы-
чак. (16+).
21.25 Уік-энд у Па ры жы. (16+).

23.05 Агент пад пры крыц цём. 
(12+).

6.00 М/ф (6+).
8.05 «Док тар І...» (16+).
8.35, 19.00, 2.35 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.15, 4.05 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.55, 17.15 «Ва раж біт ка» 
(12+).
13.00, 16.15 «Міс тыч ныя гіс то-
рыі» (12+).
14.00 «Сак рэ ты эк стра сэн саў» 
(16+).
14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
15.25 «На ту раль ны ад бор» 
(12+).
20.45 «Чыс та мас коў скія за бой-
ствы». Се ры ял (12+).
21.45 «Са вец кія ма фіі» (16+).
22.35 «Вя сел ле і раз вод» (16+).
23.25 «Грань». Се ры ял (16+).
0.15 «Код да Він чы». Тры лер 
(12+).
5.35 «Лі нія аба ро ны» (16+).

6.10, 17.45 Буй ная ры ба (12+).
8.35 Сем га доў у Ты бе це (16+).
11.10 Там, дзе сэр ца (16+).
13.30 Му за (16+).
15.25 Двое ў су све це (16+).
20.10 Па ра нор ман, або Як пры-
ру чыць зом бі (6+).
22.05 Так сі-4 (12+).
23.50 На род су праць Ла ры Флін-
та (18+).
2.15 Па ляў ні чыя на пры ві даў 
(12+).
4.05 Ілю зія пад ма ну (12+).

6.20 Зой мем ся лю боўю (16+).
8.05 Вій (12+).
10.35 Скарб (6+).
12.30 Ста рое доб рае кі но. Волга-
Вол га (0+).
14.35 Аг ні вя лі кай вёс кі (12+).
16.20, 4.20 Най леп шае ле та на-
ша га жыц ця (16+).

18.30 М + Ж (16+).
20.20 Мой та та — Ба рыш ні каў 
(12+).
22.10 Жыць (16+).
0.35 Ман та на (16+).
2.25 Дом Сон ца (16+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).
6.45 Зо на бу даў ніц тва. (12+).
7.15 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.40 Не ве ра год ны док тар Пол. 
(16+).
8.25, 12.30, 16.25, 20.25, 2.45 Аў-
та-SOS. (12+).
9.15, 14.05 Дзі кі ту нец. (12+).
11.40 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
13.15, 23.30 Ге ній: Пі ка са. 
(16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Ле дзя ная 
да ро га. (12+).
18.50, 2.00 90-я: дзе ся ці год дзе, 
якое нас аб' яд на ла. (16+).
19.35, 0.25 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф. (16+).
22.45 80-я: дзе ся ці год дзе, якое 
ства ры ла нас. (16+).
5.10 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры. 
(12+).
9.00, 15.00 Як гэ та зроб ле на? 
(12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на рэ лік віі (16+).
11.00, 18.00 Ін жы не рыя не маг-
чы ма га (12+).
12.00 Зор нае вы жы ван не 
(16+).
13.00 Ву ліч ная на ву ка (16+).
14.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю 
(12+).
17.00, 7.10 Раз бу раль ні кі ле генд 
(16+).
19.00 Біт ва за не ру хо масць 
(12+).
20.00, 5.30 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
1.00 Аме ры кан скі чо пер (12+).
2.00 Што маг ло пай сці не так? 
(16+).
2.55 Го лыя і на па ло ха ныя 
(16+).

6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 Зо на Х. 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След». 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Чор ная кроў». (16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.40 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.40, 15.25 Се ры ял «Яр мо ла-
вы». (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 «Спра ва жыц ця. Ад ра джэн-
не». Дак. фільм.
23.50 Сфе ра ін та рэ саў.
0.50 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.45 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.50 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.20, 17.40 «Што ро біць твая 
жон ка?» Се ры ял. (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
13.30 «На на жах». (16+).
14.30 «Сям'я 3D». Скетч кам. 
(12+).
15.10, 23.25 «Ан жа лі ка». Сіт кам. 
(16+).
16.15, 0.25 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.30 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 Сыг рай мя не, ка лі змо жаш. 
(12+).
20.45 «Вя сел ле ўсля пую». (16+).
22.15 Спорт ла то 6 з 49, КЕНО.
22.20 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка». (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух-
ня». Мя са ў цес це.

8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 Гэ ты дзень.
8.25, 18.40 «Док тар Жы ва га». 
Маст. фільм, за ключ ная се-
рыя (16+).
9.15, 18.15 «Тай ны са вец ка га 
кі но». «Адзі но кім да ец ца ін тэр-
нат» (12+).
9.45 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.15 «Ва ле рый Чка лаў». 
Маст. фільм (12+).
12.45 «Ха та на ха ту».
13.35 Фальк лор ная гру па «Ку-
па лін ка». Юбі лей ны кан цэрт.
14.30 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Брас лаў скі ра ён. Част ка 1-я 
(6+).
14.55, 22.20 «Хро ні ка Пе ра мо-
гі». «Ру бя жы. Ле нін град ская 
аба рон чая апе ра цыя» (12+).
15.20, 21.05 «Сак рэт ны фар-
ва тар». Маст. фільм (12+).
16.35 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
17.00 «Па вет ра ны ра міз нік». 
Маст. фільм (12+).
19.30 «За піс кі на па лях». Паў-
люк Баг рым.
20.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Боршч з клёц ка мі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.45 «Люб лю і па мя таю». Ва-
ле рый Ру бін чык.

7.00 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — ФК «Го мель».
8.55 Ганд бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧС-2019. Муж чы ны. Плэй-оф. 
Матч у ад каз. Аў стрыя — Бе-
ла русь.
10.30 Слэм-данк.
11.00 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
11.30 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма» 
(Брэст) — «Ды на ма» (Мінск).
13.25 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Ост ра ва.
15.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. Хер-
та ген бош.
17.00 Фут бол. Чэм пі я нат свету. 
Прэв'ю.
17.30 Фут бол. Чэм пі я нат свету. 
Цы ры мо нія ад крыц ця.
17.50 Фут бол. Чэм пі я нат свету. 
Ра сія — Са удаў ская Ара вія. 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
19.55, 23.50 Спорт-цэнтр.
20.05 Трэ ні ро вач ны дзень.

20.35 Фак тар сі лы.
21.05 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні-
ца».
9.10 Се ры ял «Пе ла гія і бе лы 
буль дог» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
12.25, 13.10 «Га ра ды-ге роі. 
Сма ленск» (12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).
16.55 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
17.30, 18.20 «На са май спра-
ве» (16+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Маст. фільм «Стац кі са-
вет нік» (16+).
23.40 Се ры ял «Дру гі зрок» 
(16+).
1.40 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-
спорт».
9.00, 0.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.25 «Сле да кі» (16+).
11.50 Маст. фільм «Не маг чы-
мыя зя лё ныя во чы». 3-я і 4-я 
се рыі (16+).
13.50, 20.35 «Бе лыя ваў кі-2». 
Се ры ял (16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Мінск і мін ча не».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).

17.55, 1.00 «Ту рыс ты». Се ры-
ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Спе цы яль ны рэ пар таж 
СТБ».
22.20 «Гля дзець усім!» (16+).
23.45 «Аў та па на ра ма» (12+).

6.00, 5.30 Се ры ял «АСА» 
(16+).
6.50, 8.05, 10.05, 13.15 Се ры-
ял «Ці хі Дон». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
14.00, 4.30 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 1.15 «Гуль ня ў кі но» 
(12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2». (16+).
19.20 Се ры ял «Джа май ка». 
(12+).
23.00, 0.10 Маст. фільм 
«Не пры спеш вай ка хан не» 
(16+).
2.10 Маст. фільм «Аст ро гу 
сце ра жы ся, а тор бы не цу-
рай ся» (16+).
4.05 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.35 Се ры ял «Вер сія». 
(12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра-
мы эфір». (16+).
20.40 Се ры ял «Кроп кі апо-
ры». (16+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).
0.15 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.

6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).
7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра». (16+).
8.55 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40, 23.05 «НЗ.bу».
10.25 Се ры ял «Да рож ны 
па труль». (16+).
12.05 «Суд пры сяж ных». 
(16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.05  Се ры ял «ППС». 
(16+).
15.05, 16.25 Се ры ял «Ляс-
нік». (16+).
17.25 «ДНК». (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы. Смерч». (16+).
21.20 Се ры ял «Млы нар». 
(16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Свед кі». 
(16+).

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 
23.55 «На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар-
ка» (0+).
7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі-
сар Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Дзе ці Ар ба-
та» (12+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе-
ратры ца Кі» (16+).
10.05 «Зда роўе».
11.00 Ка ме дыя «Укол па ра-
со нам» (16+).
12.40 Ме лад ра ма «Пры гон-
ная акт ры са» (12+).
14.20 Ка ме дыя «Ты ту нё вы 
ка пі тан» (12+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя 
на вост ра ве» (12+).
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
17.00 Се ры ял «Анё лы» 
(16+).
18.30 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).
19.25 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах», (0+).
21.15 Дра ма «Ка ме ра 211» 
(16+).
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ША ЛІ.  Не ўсё жа да-

нае рэа лі зу ец ца, але 

не вар та ўпа даць ад 

гэ та га ў ад чай. Дэ-

прэ сія не па ма га ты 

ў спра вах, ту га вам толь кі пе-

ра шко дзіць. Па спра буй це ўраў-

на ва жыць ша лі ва ша га на строю 

і эма цы я наль на га ста ну. Інакш 

ры зы ку е це вы дат ка ваць шмат 

каш тоў най энер гіі мар на. Зна-

ходзь це ў лю бой сі ту а цыі ста-

ноў чыя мо ман ты, ра дуй це ся 

та му, што ад бы ва ец ца ва кол, і 

на ват не за ўва жы це, як жыц цё 

па ка жа вам свой свет лы бок.

С К А Р  П І  Ё Н .  Ты-

дзень абя цае быць 

да стат ко ва ак тыў ным 

і на поў не ным пры ем-

ны мі па дзея мі і яр кі мі ўра жан-

ня мі. У вас мно гае атрым а ец ца, 

усё скла дзец ца так, як хо ча це. 

Ска рыс таў шы ся аб ста ві на мі, 

змо жа це шмат ча го да сяг нуць. 

Спат рэ бяц ца та кія якас ці, як 

дып ла ма тыч насць і жыц ця люб-

ства. Пе рад ва мі ад кры юц ца но-

выя га ры зон ты. Вы яў ляй це на-

стой лі васць пры аба ро не сва іх 

ін та рэ саў, асаб лі ва ў се ра ду. На 

пра цы ўсё ідзе як ма га лепш. Так 

што мо жа це збі рац ца ў ад па чы-

нак з лёг кім сэр цам.

СТРА ЛЕЦ.  Ва ша 

са ма кры тыч насць і 

па тра ба валь насць 

да ся бе і на ва коль-

ных да зво ліць шмат ча го да сяг-

нуць на пра цы, але па гра жае са-

пса ваць ад но сі ны з ка ле га мі і 

бліз кі мі. У пер шай па ло ве тыд ня 

будзь це абач лі выя ў кан так тах, 

не ша куй це бліз кіх сва ёй пра-

ма лі ней нас цю і за ліш няй рэз-

кас цю. У чац вер мо гуць з'я віц ца 

перс пек ты вы, звя за ныя з аса-

біс тым раз віц цём і па вы шэн нем 

зар пла ты.

КА ЗЯ РОГ.  Доб ры 

ты дзень для рэа лі-

за цыі са мых не ве-

ра год ных пла наў і 

ідэй. Ад нак не вар-

та гуч на аб вя шчаць ва шы са-

праўд ныя на ме ры. У се ра ду не 

мар нуй це час на пус тыя раз мо-

вы, інакш мо жа це не па спець 

ра за брац ца з на за па ша ны мі 

спра ва мі. У чац вер ва ўза е ма-

ад но сі нах з ка ле га мі па пра цы 

мо жа паўстаць не ка то рае на-

пру жан не. У вы хад ныя ар га ні-

зуй це пік нік з сяб ра мі.

ВА ДА ЛІЎ. Ты дзень 

прой дзе ў ра бо це і 

кло па тах. На ды хо-

дзіць час, спры яль-

ны для пад вя дзен ня не ка то рых 

вы ні каў, пад лі ку і ана лі зу сва-

іх па мы лак. У вы хад ныя вар та 

сур' ёз на за няц ца ўлад ка ван нем 

свай го жыл ля, пры бя ры це ўсё 

ліш няе і не па трэб нае. Вам не-

абходна ад чу ван не на віз ны і 

ары гі наль нас ці. У кан цы тыд ня 

ўсю ўва гу да вя дзец ца ад даць 

ся мей ным спра вам.

Р Ы  Б Ы .  Па спра-

буй це быць як ма га 

больш кан крэт ны мі 

ў сва іх ма рах і жа-

дан нях. Та ды яны ма юць рэ аль-

ны шанц спраў дзіц ца. Будзь це 

ма раль на га то выя да маг чы мых 

змен, пры чым кар ды наль ных. 

Няхай яны вас не па ло ха юць. 

Сме ла пры сту пай це да вы ка-

нан ня са мых скла да ных за дач, 

не су мня вай це ся — пос пех 

прый дзе. Аў то рак доб ры для па-

чат ку но вых пра ек таў. А пят ні ца 

зу сім не па ды хо дзіць для спрэ-

чак. Ня дзе ля ж ры зы куе стаць 

днём, ка лі зні ка юць ілю зіі.
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