
6.00, 15.10 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Лі га Watchcar». 
(0+)
7.50, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.10, 4.55 М/ф «Джынг лі кі». (0+)
8.30, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.20, 19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка. Да рос лае жыц цё». (12+).
10.25 Ка ме дыя «Ка хан не і ін-
шыя не пры ем нас ці». (12+).
12.10 Скетч-шоу «Сту дэн ты». 
(16+).
13.10, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
14.10, 2.40 Се ры ял «Як я стаў 
рус кім». (16+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 22.45 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.00 Ка ме дыя «Кра ка дзіл Да-
ндзі». (12+).
0.00 Се ры ял «Ка ра бель». 
(16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле та Гас под няе». Стрэ-
чан не Гас под няе.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва Ка за-
ко ва.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «Ці хі Дон». Се ры-
ял.
8.55 «Вя сё лы жанр не вя сё ла га 
ча су». Дак. се ры ял.
9.40, 19.30 Га лоў ная ро ля.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.40 ХХ ста год дзе. «Мае 
су час ні кі». Дак. фільм.
12.15 Рэ парт ажы з бу ду чы ні. 
«Кім пра ца ваць мне та ды?» 
Дак. фільм.

12.55 «Аб са лют ны слых».
13.35, 20.45 «Скон цы ві лі за-
цый». Дак. фільм.
14.30 «Пра сто ра кру га».
15.10 «Марк Фрад кін. Не вы пад-
ко вы вальс». Дак. фільм.
16.00 Пер ні ка вы до мік. «Рус кі 
ла су нак».
16.25 Ус па мі на ю чы Аляк санд ра 
Вя дзер ні ка ва. «Лі нія жыц ця».
17.20, 23.10 «Заўт ра не па мрэ 
ні ко лі». Дак. се ры ял.
18.45 «Ко лер жыц ця. Па ча так». 
Дак. фільм.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 «Эніг ма. Дэ ні эл Хоўп».
0.00 Чор ныя дзір кі. Бе лыя пля-
мы.
1.45 Кан цэрт Элі со Вір са ла-
дзэ.
2.30 «Мі ка лай Гу мі лёў. Не пры-
ка ва ны я да на ша га ста год-
дзя...» Дак. фільм.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «500 дзён, якія 
не ўзру шы лі свет». 2006 год 
(16+).
7.05, 8.25, 9.40, 11.00, 11.35, 
13.05, 14.25, 15.40, 17.00, 17.40, 
18.50, 20.25, 21.40, 23.00, 23.40, 
0.55, 2.30, 3.40, 5.00, 5.35 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.20, 13.20, 19.20 Маст. фільм 
«Мі раж» (16+).
8.50, 14.50, 20.50 «Прэс-экс-
прэс». 1995 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На ро-
джа ныя ў СССР» (12+).
11.20 «Час пік» з Анд рэ ем Раз-
ба шам. 1995 год (16+).
12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2007 год (12+).
17.30, 5.30 «Ся дзі і гля дзі» 
(16+).
18.00 «Яло вая суб ма ры на». 
2005 год (12+).
0.00 Маст. фільм «Вы ха ван не 
жорст кас ці ў жан чын і са бак» 
(16+).
2.50 М/ф «Каз ка для На та шы» 
(0+).

3.00, 17.30, 22.00 Пхёнч хан-2018. 
«Алім пій скія гуль ні»-эк стра.
3.30, 22.30 Пхёнч хан-2018. «У 
па го ні за гіс то ры яй».
3.40, 8.45 Пхёнч хан-2018. Ске-
ле тон.
5.00, 9.20, 11.00, 18.00, 21.30, 
23.15, 2.30 Пхёнч хан-2018. Гор-
ныя лы жы.
6.30, 11.45, 0.00 Пхёнч хан-2018. 
Фі гур нае ка тан не.
7.30 Пхёнч хан-2018. Снаў борд.
9.15, 12.45 Пхёнч хан-2018. 
Алім пій скія на ві ны.
9.20, 13.00, 18.45 Пхёнч хан-
2018. Лыж ныя гон кі.
13.45, 19.15, 2.240 Пхёнч хан-
2018. Бія тлон.
15.45 Пхёнч хан-2018. Сан ны 
спорт.
16.30, 20.30, 1.30 Пхёнч хан-
2018. Ха кей.
20.00, 1.00 Пхёнч хан-2018. Эк-
стрым.
21.00, 2.00 Пхёнч хан-2018. 
Лыж ныя ві ды.

0.30 Ка ме дыя «Па ле та». (16+).
2.10 Ка ме дыя «Сёе-тое яшчэ». 
(16+).
4.25 Ка ме дыя «Ягу ар». (16+).
6.25 Ка ме дыя «Су тэ нёр». (16+).
8.10 Ка ме дыя «8 пер шых спат-
кан няў». (16+).
9.50 Ка ме дыя «Па лі цэй ская гіс-
то рыя-2». (12+).
12.15 Ка ме дыя «Ша лё ныя су-
се дзі». (16+).
14.00 Ме лад ра ма «Да па ма жы-
це стаць баць кам». (16+).
15.45 Ка ме дыя «Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі». (12+).
17.45 Ка ме дыя «Увесь гэ ты 
джэм». (12+).
19.30 Ка ме дыя «Дзя ду ля лёг кіх 
па во дзін». (18+).
21.25 Ка ме дыя «Пас ля вя сель-
ны раз гром». (18+).
23.05 Ка ме дыя «Гэ ты ня ём кі 
мо мант». (16+).

6.00 М/ф (6+).
8.00 «Док тар І...» (16+).
8.30, 19.00, 3.30 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.35 «Су до выя страс ці». Дак. 
се ры ял (16+).
12.15, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
13.05, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).
14.05, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
15.00 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.35 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «На ту раль ны ад бор» (12+).
20.55 «Адзін дзень, ад на ноч». 
Се ры ял (12+).
21.55 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
22.55 «90-я» (16+).
23.45 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.30 «Стар тап». Се ры ял (16+).

6.10 Най леп шае ўва мне (12+).
8.35 Апан та насць (16+).
10.50 Ка хан не і сяб роў ства (12+).
12.50 Дзён нік па мя ці (16+).
15.25 Пры ста нак пра кля тых 
(16+).
17.45 Тут сі (16+).
20.10 Ці хая га вань (12+).
22.25 Па куль не сыг раў у скры-
ню (12+).
0.20 Гіп на ты зёр (18+).
2.30 Лу на ці кі (16+).
4.00 Пе ра пра ва (16+).

6.20 Ня ўлоў ныя: Банг кок. (16+).
8.10 Бар во вы ко лер сне га па ду. 
(16+).
10.40 У сты лі jazz. (16+).
12.35 Гам лет. Се рыя 1-я. (6+).
14.20 Здзі ві мя не. (16+).
16.20, 4.20 Ма ча ха. Се рыі 
1—2-я. (12+).

18.00 Мы з бу ду чы ні. (16+).
20.20 Раз вод па ўлас ным жа-
дан ні. (16+).
22.05 Рай скія ша ты. (16+).
0.15 Ра ка выя яй кі. (16+).
2.35 Зя зю ля. (16+).

6.00, 5.35 На ву ко выя не да рэч-
нас ці. (12+).
6.25, 13.05 Зай маль ная на ву-
ка. (12+).
6.50 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
7.40, 11.30 Са праўд ны су пер-
кар. (12+).
8.25, 17.15, 20.20 Аў та-SOS. 
(12+).
9.15 Ін стынкт вы жы ван ня. (16+).
10.00 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
10.50 Ша ша праз пек ла. (12+).
12.20 Па ча так. (16+).
13.50 Ча ла век су праць YouTube. 
(12+).
14.40, 18.45 Ім пе рыя ка ра ля 
змей. (12+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
16.25, 18.00, 19.30, 22.15, 0.35, 
3.05 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
21.50 Уз лом Сіс тэ мы. (16+).
23.00, 1.20 Ліх ту гі за мя жой. 
(18+).
23.45, 2.15 Па ра нар маль нае. 
(16+).
4.45 Сак рэт ныя ма тэ ры я лы ста-
ра жыт на сці. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры.
9.00, 11.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як 
гэ та ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
18.00 Ме та ла лом шчы кі.
19.00, 5.30 У па го ні за кла сі кай.
20.00, 0.00 За ла тая лі ха ман ка.
2.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
2.55 Ха ос у дзе ян ні: кад ры ві-
да воч цаў.

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, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 Зо на Х. 
(16+).
8.50 Сло ва міт ра па лі та Паў ла на 
свя та Стрэ чан ня Гас под ня га.
9.10, 22.15 Се ры ял «След». 
(16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Двай ная су цэль ная». (16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.45, 15.25 Се ры ял «Па між 
на мі, дзяў чын ка мі». (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 Алім пій скі дзён нік. Пхёнч-
хан-2018.
23.45 Сфе ра ін та рэ саў.
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 19.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 19.35 Се ры ял «Сля пая». 
(16+).
10.10, 17.35 Се ры ял «Ган на-
дэ тэк тыў». (16+).
12.00, 21.30, 22.05 «Арол і рэш-
ка. Юбі лей ны». (16+).
12.50 «На на жах». (16+).
13.55 Алім пій скія Гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон. Ін ды ві ду аль-
ная гон ка. Муж чы ны.
16.15, 0.00 Ні чо га са бе ньюз. 
(12+).
16.20, 0.05 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.05 «Ба гі ня шо пін гу». (16+).
20.35 «Па нен ка-ся лян ка». (16+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.25 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме». За ключ ныя се-
рыі. (16+)

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 20.15 «Бе ла рус кая кух ня». 
Пі рог з тру сам.

8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25, 18.35 «Ган на Гер ман». 
Маст. фільм. (12+).
9.20, 17.55 «Ка ра лі эпі зо ду». 
Ва лян ці на Ця ле гі на (12+).
10.00, 16.10 «Пры ка ва ны». 
Маст. фільм (16+).
11.50 «Раз мо вы пра ду хоў нае». 
Грам ні цы.
12.20, 23.10 «Ле ген ды му зы кі». 
Гру па «Зем ля не» (12+).
12.45 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2008».
13.40 «На пе рад у мі ну лае».
14.05, 22.25 «Вы зва лі це лі. Зні-
шчаль ні кі». Дак. се ры ял (12+).
14.50, 21.05 «Мес ца су стрэ чы 
змя ніць нель га». Маст. фільм. 
(12+).
19.30 «Су час нае мас тац тва Бе-
ла ру сі». Ула дзі мір Ко жух.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
23.35 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці опер най спя вач кі, на-
род най ар тыст кі СССР Ла ры сы 
Алек санд роў скай.

6.05 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. 
Па пя рэд ні раўнд. Фін лян дыя — 
Гер ма нія.
8.30 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Гар на лыж ны спорт. 
Су пер гі ганц кі сла лам. Муж чы-
ны. Лыж ны спорт. Жан чы ны.
11.15 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фі гур нае ка тан не. Па-
ры. Ад воль ная пра гра ма.
13.55 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фрыс тайл. Лыж ная 
акра ба ты ка. Жан чы ны.
15.10 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Ха кей. Муж чы ны. Па-
пя рэд ні раўнд. Ка на да — Швей-
ца рыя. (У пе ра пын ках — Спорт-
цэнтр.)
17.35 Свет анг лій скай прэм' ер-
лі гі. Ві дэа ча со піс.
18.05 Авер тайм.
18.35, 1.00 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Вы ні кі дня.
18.55 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон. Ін ды ві ду аль-
ная гон ка. Муж чы ны.
20.55 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/16 фі на лу. 1-ы матч. 
«Спар так» (Ра сія) — «Ат ле тык» 
(Біль баа, Іс па нія). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

23.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/16 фі на лу. 1-ы матч. 
«Сел тык» (Шат лан дыя) — «Зе-
ніт» (Ра сія). (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)

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 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
12.20, 13.10, 19.00 «Ня хай га во-
раць» (16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Па-
ля ван не на Ра дзі ві лаў». Фільм 
дру гі (12+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
20.00 «Час».
20.30 «На шы на ві ны».
21.10 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік. Спец вы пуск (12+).
21.15 Гіс то рыя не вя до ма га 
подз ві гу. «Крэ пасць Ба да бер» 
(16+).
1.15 «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».
8.30, 17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
8.50, 21.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30, 21.55 «Гля дзець усім!» 
(16+).
11.50, 17.50 «Важ няк. Гуль ня 
на вы лёт». Се ры ял (16+).

13.50, 23.25 «NEXT-3». Се ры-
ял (16+).
15.40 «Ле ген ды СССР» (16+).
16.50 «Мінск і мін ча не».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).
1.05 «Сал да ты-12». Се ры ял 
(16+).

6.00 М/ф (0+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35 «Лю бі мыя ак цё ры» (12+).
8.05 Се ры ял «АСА» (16+).
10.00, 13.15, 19.20 Се ры ял 
«По рах і шрот» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.00, 2.05 «Спра вы ся мей ныя. 
Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра» (16+).
22.10 Маст. фільм «Дач ні ца» 
(16+).
0.00 «На ві ны ў поў нач».
0.10 Маст. фільм «Ідэа льная 
жон ка» (16+).
3.00 Се ры ял «Хат няя ра бот-
ні ца» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35, 22.30, 23.10 Се ры ял 
«Ла бі рын ты». (16+).
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 «Ся мей ны дэ-
тэк тыў». (12+).
22.10 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым. (12+).
1.00 «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+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след». (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
9.40, 23.05 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.20 Се ры ял «Хвост». (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць». 
(16+).
21.20 Се ры ял «Ін спек тар Ку-
пер. Ня бач ны во раг». (16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 15.55, 19.45, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.10 Се ры ял «Да ма пад вэ лю-
мам».
9.05, 20.00 Се ры ял «Дэ тэк-
тыў нае агенц тва «Ме ся ца вае 
свят ло» (16+).
10.00 «Ка ва з пер цам».
10.50 Вес тэрн «Зо ла та Ма ке-
ны» (12+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Ка ме дыя «Жа на ты ха-
лас цяк» (0+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.05 «Мульт па рад».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
17.00 «Шок і шык».
17.20 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў» (16+).
18.45 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
19.35 «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 Тры лер «Сет ка» (12+).
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ША ЛІ. Боль-

шую част ку ча су 

да вя дзец ца зай-

мац ца ся мей ны-

мі праб ле ма мі. 

Бу дзе ад чу ван не, 

быц цам на ва коль ныя хо чуць ад 

вас вель мі мно га га. Хут чэй за ўсё, 

так і бу дзе на са май спра ве, та му 

вар та на брац ца цяр пен ня і з вы-

со ка пад ня тай га ла вой іс ці на су-

страч пе ра шко дам. На ват ус пом-

ніц ца вы каз ван не, што ка лі неш та 

нель га ку піць за гро шы, то мож на 

за вель мі вя лі кія гро шы. І ка мусь ці 

са праў ды гэ та да па мо жа.

С К А Р  П І  Ё Н . 

Скар пі ё ны бу дуць 

ад чу ваць стом ле-

насць прак тыч на 

ўвесь ты дзень. Як 

бы вам ні бы ло цяж ка, трэ ба знай-

сці час, каб удзя ліць ува гу і ся мей-

ным спра вам. Хут чэй за ўсё, бліз-

кім бу дзе па трэ бна ва ша да па мо га. 

Па спра буй це пры свя ціць ты дзень 

спа кой ным хат нім спра вам, але не 

ра бі це ні чо га, што да стаў ляе дыс-

кам форт і вы клі кае раз драж нен не. 

У дру гой па ло ве тыд ня не ка то рыя 

прад стаў ні кі зна ка змо гуць за клю-

чыць вы гад ныя здзел кі.

СТРА ЛЕЦ. На 

гэ тым тыд ні вы 

мо жа це до сыць 

гру ба па ру шыць 

не чыя пла ны. Каб 

да сяг нуць пос пе хаў, да вя дзец ца 

пры клас ці мак сі мум на ма ган няў. 

Будзь це га то вы да лю бых змен у 

жыц ці, але не кож ны змо жа лёг ка 

да іх пры ста са вац ца. Збя ры це ся, вы 

не па він ны і вы гля ду па каз ваць, што 

вам цяж ка ці неш та не атрым лі ва ец-

ца. Не вы клю ча на, што за хо чац ца 

па гу та рыць з кім-не будзь са ста рых 

сяб роў і вы без па пя рэ джан ня за ві-

та е це да гэ та га ча ла ве ка ў гос ці.

К А  З Я  Р О Г . 

Сваю ўва гу вар та 

скан цэнт ра ваць 

на га лоў ным і вы-

ра шыць, што са-

праў ды ця пер на 

пер шым мес цы. Усё ас тат няе да вя-

дзец ца ад кі нуць ці прос та ад клас ці 

да леп шых ча соў. Пры слу хоў вай-

це ся больш да ся бе і ца ні це свой 

воль ны час. Вы хад ныя пра вя дзі це 

з бліз кі мі. Твор чыя ідэі зной дуць 

ува саб лен не ў ці ка вых пра ек тах і 

добраўлад ка ван ні ў до ме. За са мы 

ка рот кі тэр мін атры ма ец ца мно гае 

змя ніць у ва шым ся мей ным гняз-

дзеч ку. На тхнен не бу дзе це чэр паць 

у па чуц цях да ка ха на га ча ла ве ка — 

яны за раз на пі ку.

ВА ДА ЛІЎ. Вас 

ча кае вы дат ны 

ты дзень, які бу дзе 

на поў не ны ці ка-

вы мі зна ём ства мі 

і не ча ка ны мі су-

стрэ ча мі. Ва ша энер гія бу дзе ві ра-

ваць, па спра буй це на кі ра ваць яе ў 

па трэб нае рэ чы шча і з лёг кас цю 

пе ра адо ле е це ўсе пе ра шко ды на 

сва ім шля ху. У кан цы тыд ня за хо-

чац ца ці шы ні і адзі но ты. Маг чы-

ма, вы ста не це шу каць спа кой нае 

мес ца, каб за стац ца сам-на сам з 

са бою і дзе вас ні хто і ні што не бу-

дзе раз драж няць і пе ра шка джаць 

ра за брац ца ў сва іх дум ках.

РЫ БЫ. Мо жа це 

на гэ тым тыд ні зда-

быць на дзей ных 

парт нё раў і сяб роў. 

Вам вар та больш 

да вя раць сва ёй ін ту і цыі не толь кі 

ў пры няц ці важ ных ра шэн няў, але 

і зна ё мя чы ся з но вы мі людзь мі і 

бу ду ю чы но выя ад но сі ны. За раз 

на огул трэ ба быць вель мі аку рат-

ны мі з аса біс ты мі ад но сі на мі: усё 

бу дзе скла дац ца не так, як хо чац ца. 

У дру гой па ло ве тыд ня, маг чы ма, 

трэ ба бу дзе ад стой ваць сваю рэ-

пу та цыю. Мо гуць дай сці чут кі, якія 

вас кам пра ме ту юць. Ка лі ня ма ні-

я кай маг чы мас ці іх пра іг на ра ваць, 

да вя дзец ца штось ці да каз ваць ці 

тлу ма чыць сваю па зі цыю.
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