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АВЕН (21.03–20.04) 

Пер шую па ло ву 
го да ты по выя прад-
стаў ні кі гэ та га зна ка 
па він ны бу дуць пра-
вес ці ў спра вах, якія 
за па тра бу юць шмат 
фі зіч ных і ма раль ных 
вы сіл каў. «Ла ма вы конь» — на зі му-вяс ну гэ-
та бу дзе пра вас. За тое ўжо ле там прак тыч на 
ўсё, што вы па се я лі, пры ня се плён. На ступ ны 
год на огул прад ра кае шан ца ван не і пос пех у 
рэа лі за цыі са мых ам бі цый ных ва шых за ду-
мак — але, яшчэ раз паў то рым ся, пры ўмо ве 
ва шай жа ўлас най ак тыў нас ці.

Асця рож ны мі Аве нам вар та быць з вы каз-
ван нем улас най дум кі, асаб лі ва ў ко ле бліз кіх 
лю дзей і пры ста сун ках з кі раў ні ка мі. На ват 
ка лі вы на сто адзін пра цэнт упэў не ны, што 
ме на ві та ва ша мер ка ван не — са мае пра-
віль нае, усё ж лепш тры маць яго пры са бе, 
каб не мар на ваць нер вы і па збег чы вя лі кай 
коль кас ці кан флік таў.

ЦЯ ЛЕЦ (21.04–21.05) 

Год абя цае быць не 
прос та на сы ча ным, а 
звыш пе ра мен лі вым, 
не па ста ян ным і бур-
лі вым, як штар ма вое 
мо ра. Пры чым пе-
ра важ на з-за ва шай 
жа звыч кі ха пац ца 
за не каль кі спраў ад-
ра зу і не да во дзіць 
ні вод най з іх да кан ца. Пла ны — пла на мі, 
але вы хоць бы па пя рэд нія чар ця жы і раз лі кі 
ра бі це, перш чым кі дац ца ў чар го вую аван-
ту ру. Тым з прад стаў ні коў зна ка, хто здо лее 
пе ра адо лець гэ тае па мкнен не ра за рвац ца 
на сто ма лень кіх ця лят і спра віц ца з улас най 
раз драж нё нас цю, пад во сень усё ж па шан-
цуе ў спра вах.

Але гэ та не зна чыць, што ўвесь ас тат ні год 
трэ ба ся дзець склаў шы ру кі. Па спра буй це 
пра ца ваць у ка ман дзе (і не на стой ваць на 
ка пі тан скім чы не, ву чыц ца су пра цоў ні чаць 
вам ка рыс на) — са мі здзі ві це ся, якія го ры 
мож на зру шыць гра ма дой! У пры ват нас ці, 
у ка лек ты ве вы здо ле е це рэа лі за ваць ней кі 
маш таб ны пра ект, да яко га ў па пя рэд ні год 
ба я лі ся на ват пад сту піц ца.

БЛІЗ НЯ ТЫ (22.05–21.06) 

Боль шасць прад-
стаў ні коў гэ та га зна-
ка на ўвесь год ні бы та 
пе ра тво рыц ца ў доб-
рых ча раў ні коў і фей, 
мі ма ходзь да па ма га-
ю чы да лё кім і бліз кім 
лю дзям спра віц ца з 
са мы мі роз ны мі праб-

ле ма мі. Су свет у ад каз бу дзе ла шчыць і 
пес ціць Бліз нят, як толь кі мож на: ка рыс ныя 
зна ём ствы, ра ман тыч ныя ста сун кі і ўда лыя 
пе ра мо вы са спон са ра мі — усё ў іх бу дзе 
атрым лі вац ца!

Адзі ная за ўва га: ро бя чы да бро на пра ва 
і на ле ва, а так са ма здзяйс ня ючы свае жа-
дан ні, раз ліч вай це сі лы, інакш пры клад на ў 
каст рыч ні ку-ліс та па дзе на за па ша ная стом-
ле насць мо жа вы ліц ца ў сур' ёз ныя праб ле мы 
са зда роў ем.

РАК (22.06–22.07) 

Вы хо ча це жыць 
за мож на? Зра зу ме-
ла: хто ж не хо ча! Але 
толь кі Ра кам — дый 
тое не ўсім без раз бо-
ру, а дзе ла ві тым і ўпар тым, якія ве да юць, 
ча го хо чуць, і га то вы іс ці да сва ёй мэ ты, не 
ад цяг ва ю чы ся на дро бя зі, — у 2014 го дзе 
зор кі да дуць для гэ та га ўсе маг чы мас ці. 
Мно гім з вас да вя дзец ца рас ста віць пры-
яры тэ ты па між сям' ёй і кар' е рай. І тут га-
лоў нае ве даць, што пра ца, на ват са мая 
ці ка вая і пры быт ко вая, мае здоль насць за-
вяр шац ца, а род ныя лю дзі за ста юц ца по бач 
заў сё ды…

Зі мой у не ка то рых Ра каў мо жа ад быц ца 
па паў нен не ў сям'і, пры чым не аб ход ныя для 
гэ та га срод кі і рэ сур сы ча роў ным чы нам з'я-
вяц ца не за леж на ад вас. На огул, на пры кан-
цы го да ўсе ва шы ўклады пры ня суць свае 
вы ні кі, і не пры ем ных сюр пры заў тут дак лад-
на не бу дзе.

ЛЕЎ (23.07–23.08) 

Ка лі нех та яшчэ 
су мня ваў ся, што ме-
на ві та Львы — ца ры 
пры ро ды, на ле та вы 
здо ле е це гэ та па-
цвер дзіць улас ным 
пры кла дам. Ваш ім-
пэт і імк нен не да лі дар ства ў спа лу чэн ні з 
мэ та на кі ра ва нас цю і ўмен ню «па ля ваць» на 
пос пех столь кі, коль кі спат рэ біц ца, бу дуць 
уз на га ро джа ны як след. Ча сам скла да на 
бу дзе ра за брац ца, дзе вы са мі да сяг ну лі 
ўда чы, а дзе яна вас пад вез ла на кар ку — 
але пе ра мо га ў лю бым вы пад ку бу дзе за 
ва мі. Асаб лі ва яр ка гэ та пра явіц ца ў пер-
шай па ло ве го да, ка лі ў вас бу дзе атрым-
лі вац ца лі та раль на ўсё, да ча го дай шлі ру кі 
і га ла ва. Толь кі не за бы вай це ся на важ нае 
пра ві ла: хто доб ра пра цуе, па ві нен і доб ра 
ад па чыць.

Вель мі ка рыс ным бу дзе ў 2014 го дзе 
атры маць но выя ве ды і ўмен ні, якія на да лей 
вам аба вяз ко ва спат рэ бяц ца. Ня бла га па ці-
ка віц ца і псі ха ло гі яй, каб у па го ні за ўда чай не 
па крыў дзіць не асця рож ны мі сло ва мі і рэз кі мі 
ру ха мі ка гось ці з бліз кіх.

ДЗЕ ВА (24.08–23.09) 

Прад стаў ні кам гэ-
та га зна ка ў 2014 го-
дзе трэ ба бу дзе вы ра-
шыць ня прос тую за да-
чу: аль бо вы — сціп лы 
ды не пры кмет ны пра-
цаў нік, цяг ла вы конь 
(«хто вя зе, на тым і 
во зяць»), аль бо ўсё 
ж Пе гас, які ў па лё це 
і сам да ся гае зайз дрос ных вяр шы няў, і ін-
шых на тхняе на твор чыя по шу кі. У пер шым 
ва ры ян це шмат маг чы мас цяў мо жа сплыць 
з ва шых рук, у дру гім — для да сяг нен ня пос-
пе ху спат рэ біц ца за клі каць на да па мо гу ва шу 
сла ву тую дыс цып лі на ва насць і са ма ар га ні-
за цыю. Не раз мень вай це ся на дро бя зі і па-
чы най це ўжо ад маў ляц ца ра біць для ін шых 
і за ін шых «за дзя куй» на са мрэч скла да ныя 
рэ чы.

Ка лі ж вы ад чу ва е це, што сіл на вя лі-
кія спра вы не ха пае, мож на абраць ін шы 
шлях — вый сці з на тоў пу і прос та пра жыць 
гэ ты год, ро бя чы тое, што вам на са мрэч па-
да ба ец ца. Для ка гось ці гэ ты вы бар пры ня се 
на шмат больш ка рыс ці, чым за бег не вя до ма 
ку ды.

ША ЛІ (24.09–23.10) 

На ступ ны год не 
пры ня се Ша лям вя-
лі ка га за да валь нен-
ня — але не та му, 
што бу дзе са праў ды 
ня ўда лым. Прос та ва ша па тра ба валь насць 
да ся бе і на ва коль ных вы рас це, як ні ко лі 
ра ней. Не пла нуй це аба вяз ко ва да абе ду 
аб вяс ціць вай ну Фран цыі, зра біць на ву ко вае 
ад крыц цё ці вы ву чыць тры мо вы за год — 
вы стаў ляй це рэ аль ныя мэ ты і спа кой на ру-
хай це ся да іх. Гэ та збе ра жэ час, нер вы і 
зда роўе. На огул, зор кі не рэ ка мен ду юць ні-
чо га кру та мя няць — са мым леп шым транс-
пар там для вас бу дзе не ска ка вы конь, а 
конь-ка чал ка.

Толь кі ў дру гой па ло ве го да зной дзец ца 
вый сце для ва шай ві ру ю чай энер гіі — маг-
чы мы но выя зна ём ствы, перс пек тыў ныя 
пра ек ты, ці ка выя спа бор ніц твы, ванд роў кі... 
Не ад маў ляй це ся ад гэ тых па да рун каў лё су: 
на ступ ныя мо гуць з'я віц ца яшчэ не вель мі 
хут ка.

СКАР ПІ ЁН (24.10–22.11) 

Ка лі вы не ўме е це 
тан ца ваць, са мы час 
на ву чыц ца: у 2014 го-
дзе ўмен не за хоў ваць 
раў на ва гу ў са мых 
скла да ных па і ла ві-
ра ваць, не ад ціс ка-
ю чы но гі парт нё рам, 
бу дзе вель мі да рэ чы. 
Па-пер шае, вы змо жа це за вес ці шмат ка-
рыс ных зна ём стваў. Па-дру гое, ка лі з кімсь ці 
знай сці агуль ную мо ву не ўдас ца і да вя дзец-
ца ўсту паць у кан фран та цыю, вы здо ле е це 
вель мі спрыт на абы сці вост рыя вуг лы і, хут-
чэй за ўсё, вый дзе це пе ра мож цам з лю бых 
кан флік таў.

Ле та зор кі ра яць пры свя ціць ад па чын ку: 
на кі руй це ся ку дысь ці, дзе шмат сон ца, све-
жа га па вет ра і ва ды — усё ад но трэ ба бу дзе 
ад на віць сі лы. Да рэ чы, у гэ ты ж час мож на 
здзяйс няць пе ра езд, ка лі ён быў за пла на-
ва ны. А вось блі жэй да дня на ра джэн ня вас 
зноў на поў ніць энер гія, пры чым, што не ма-
ла важ на, ства раль ная.

СТРА ЛЕЦ (23.11–21.12) 

Са мы час пры мя-
ніць са бе на ка рысць 
та кія ўлас ці вас ці ха-
рак та ру, як во ля да 
пе ра мо гі, мэ та на кі ра-
ва насць і на ват жорст-
касць — інакш кан ку-
рэн таў, як у біз не се, 
так і ў ка хан ні, абы сці 
не ўдас ца. Умен не раз гле дзець не ча ка нае ў 
ві да воч ным так са ма спат рэ біц ца для пры няц-
ця не стан дарт ных, але дзейс ных ра шэн няў. 
Толь кі не ча кай це, што хтось ці, акра мя вас, 
да вя дзе іх да кан ца: усё т рэ ба будзе ра біць 

са мо му. Маг чы ма, ім пэ ту вам хо піць на ват 
па бу да ваць дом.

Важ ная дэ таль: прад стаў ні кам гэ та га 
зна ка па ка за ны рух не рэз кі, але па сту по-
вы. І ні чо га, ка лі вы бу дзе це доў га за пра-
гаць і ру шы це з мес ца паз ней за ас тат ніх. 
Га лоў нае — хто ў якім ста не да бя рэц ца да 
фі ні шу.

КА ЗЯ РОГ (22.12–20.01) 

Ду шэў ны кам форт, 
пра ду ма ная ак тыў-
насць і ўмен не зна хо-
дзіць ва ўсім ста ноў-
чыя ба кі — усё гэ та 
прад ра ка юць вам зор-
кі ў 2014 го дзе. Пры-
клад на да ле та не вар-
та спя шац ца з лю бы мі 
пе ра ме на мі ў жыц ці, а 
пры вы ба ры па між на ва тар скі мі ра шэн ня мі і 
тра ды цый ны мі ме та да мі лепш ад да ваць пе-
ра ва гу апош нім, та ды вы не рас ча ру е це ся 
ў вы ні ках. А вось у дру гой па ло ве го да ўсё 
бу дзе з дак лад нас цю на ад ва рот: ні бы та рас-
кру ціц ца ня бач ная спру жы на і па дзеі бу дуць 
змя няць ад на дру гую з ша лё най хут ка сцю. 
Та му і вам да вя дзец ца, каб па спець за імі, 
бег чы хут чэй за ўлас ны цень. Ба ла зе, сіл і 
рэ сур саў на гэ та хо піць.

Не ад клад вай це важ ных пла наў на сне-
жань: у гэ ты час вам т рэ ба будзе ад па чыць і 
пад сіл ка ваць улас ную энер ге ты ку. На прык-
лад, у па да рож жы.

ВА ДА ЛЕЙ (21.01–20.02) 

Звы чай на прад-
стаў ні кі гэ та га зна ка 
на кож ным кро ку трап-
ля юць у ней кую гіс то-
рыю, але ў на ступ ным 
го дзе раз на стай ныя 
ка зу сы і пры го ды бу-
дуць са мі зна хо дзіць 
іх. Што, зрэш ты, не 
вы клю чае маг чы мас ці 
спа кой на га жыц ця — 
ка лі не зма гац ца з ця чэн нем, а раз ня во ліц ца 
і атрым лі ваць за да валь нен не ад уся го, што з 
ва мі ад бы ва ец ца.

Адзі нае, што ад вас па тра бу ец ца, — ста-
ран на і пры дзір лі ва, да дро бя зяў, кант ра ля-
ваць вы ка нан не важ ных спраў. Ка ра цей, калі 
хо ча це, каб яны бы лі вы ка на ны на на леж ным 
уз роў ні, зра бі це са мі, ні ко му не пе ра да ру ча-
ю чы. Та ды і ўлас ныя сі лы на кры ты ку ін шых 
не змар ну е це, і за слу жа ную па хва лу (а так-
са ма ма тэ ры яль ны сты мул да яе) атры ма е це. 
У ма тэ ры яль ным пла не, да рэ чы, Ва да ле ям 
на огул не па ко іц ца не да вя дзец ца: усе іх ра-
ней шыя ўнёс кі на ле та пры ня суць ды ві дэн-
ды. Маг чы ма так са ма атры ман не спад чы ны, 
па вы шэн не за роб ку, а мо жа, і вый грыш у 
ла та рэю.

РЫ БЫ (21.02–20.03) 

На ступ ны год для 
вас прой дзе дак лад-
на па вод ле прын цы пу 
зеб ры: чор ная па ла са 
бу дзе змя няц ца бе лай, 
уз лё ты — па дзен ня мі, 
па сіў насць — ус пыш-
ка мі эн ту зі яз му. Пер-
шая з чор ных па лос 
пра цяг нец ца пры клад на да вяс ны, і тут га-
лоў нае вам са мім не па гар шаць сі ту а цыю як 
у між асо бас ных ста сун ках, так і на пра цы, у 
ву чо бе і г. д. Тым больш што пра дэ ман стра-
ваць свае здоль нас ці вы змо жа це ўжо вяс ной 
і ле там, ка лі ва ша не ацэн ная да па мо га спат-
рэ біц ца са мым роз ным лю дзям — ад сва я коў 
да кі раў ніц тва.

Уво сень не раз мень вай це ся на дро бя зі 
і не па глыб ляй це ся з га ла вой у гас па дар-
чыя спра вы: мо жа це пра спаць што-не будзь 
вель мі ці ка вае. Перс пек тыў ных маг чы мас цяў 
по бач пра плы ве да во лі шмат — ха пай це ся за 
са мыя ці ка выя з іх і на стой лі ва ру хай це ся да 
мэ ты, та ды вам аба вяз ко ва па шан цуе!

«І не за бы вай це ся: каб доб ра пра вес ці 
год, трэ ба як мі ні мум су стрэць яго з па зі тыў-
ным на стро ем, — пад крэс лі вае Алі на Вол ка-
ва. — А «на ка ні» змо жа апы нуц ца кож ны, 
хто пра явіць да стат ко ва на стой лі вас ці ў да-
сяг нен ні мэт».

ЛЬВЫ — НА КА НІ,
А ША ЛІ — НА КА ЧАЛ ЦЫ
ШТО ПРАД КАЗ ВА ЮЦЬ ЗОР КІ Ў 2014 ГО ДЗЕ?

Па вод ле ўсход ня га ка лен да ра, які, зда ец ца, усё боль ш уплывае 
на еў ра пей цаў, 2014 год прой дзе пад зна кам Сі ня га (па ін шых кры ні цах, 
Зя лё на га) драў ля на га Ка ня.
«Га лоў ная сты хія го да — дрэ ва — сім ва лі зуе муд расць і моц ную сям'ю, — 
на гад вае аст ро лаг і ну ма ро лаг Алі на ВОЛ КА ВА, — а конь — сім вал не 
прос та ру ху, але і маг чы мас ці са мо му вы браць кі ру нак. Та му на ступ ны год 
па спры яе тым, хто га то вы вы рвац ца з паў ся дзён най мар на сці і штось ці 
змя ніць у жыц ці, маг чы ма, на ват ра ды каль на. Праў да, гэ та не да ты чыц ца 
гро шай: вы ж па мя та е це, што кон ныя скач кі — спра ва не прад ка заль ная? 
Та му ў фі нан са вых спра вах лепш сэ ка но міць, чым ры зык нуць, а ў 
між асо бас ных — пра явіць больш цяр пен ня, чым эма цы я наль нас ці».

— Па ва жа ныя чы та чы «Звяз ды»! Сар дэч на 
він шую вас з но вым 2014 го дам! Жа даю вам 
моц на га зда роўя, пос пе хаў і шчас ця! Ня хай род-

ная га зе та на род най мо ве і да лей асвят ляе ваш 
шлях. Чы та ю чы «Звяз ду», я зноў уз гад ваю слаў ныя 

вы ні кі бы лых ба ёў і ра дасць пе ра мож ных дзён вай ны. 
Нам — тым, хто за стаў ся ў жы вых, — лё сам на ка ва на 
рас каз ваць пра іх.

Мі ка лай АПІ ЁК,
за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі,

кі раў нік сту дыі ва ен ных мас та коў:


