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У 2011 році всім, хто на-
родився в рік Дракона, 

не варто боятися брати на 
себе додаткову відповідаль-
ність. Але не слід сприйма-
ти близько до серця мож-
ливі поразки та невдачі чи 
звинувачувати в тому, що 
сталося, лише себе. 

Ви серйозно ставитеся до 
обов’язків, упевнені у своїх си-
лах. Ці якості допоможуть у вирі-
шенні фінансових проблем у році, 
що надходить. Проте в рік Кроли-
ка не варто намагатися заробити 
надто багато чи купити те, що не 
по кишені. Важливо жити помірно 
щодо грошей, не влізати у борги. 

У 2011 році вам слід бути зосе-
редженими, незважаючи на те, що 

зазвичай ви звикли всти-
гати скрізь і всюди. По-
старайтеся дещо переінак-
шити себе, станьте більш 
терплячими, старанними, 
дисциплінованими, будуй-
те виважені плани. 

В особистому житті по-
требуватимете визнання та 

заохочення. Щоб отримати 
бажану підтримку, не забудьте 

обдарувати свою кохану людину 
тим же. У рік Кролика дуже важ-
ливо переглянути ставлення і до 
себе, і до оточуючих. Пам’ятайте, 
що і ви можете помилятися, і ви  
не ідеальні. Але ж саме цими недо-
сконалостями ви і вабите до себе 
оточуючих. Прийміть себе такими, 
які ви є, без прикрас.

У 2011 році ваше вміння 
швидко приймати рі-

шення буде дуже доречним, 
але не плутайте його з по-
спішністю. Дотримуйтеся 
правил і будьте дисциплі-
нованими. Пасивне підпо-
рядкування вимогам (без 
зайвих міркувань щодо їх 
правильності та доцільнос-
ті) залишить більше часу для 
себе.

2011-й стане для вас вирішаль-
ним. Ви повинні не лише розібра-
тися в собі, а й виробити тактику 
подальших дій. Незважаючи на те, 
що ви не схильні до самокопир-
сання, цьогоріч доведеться більше 
часу приділити аналізу власних 
думок. Кролик злегка вас галь-

муватиме, позаяк він не 
такий швидкий і не може 
інтуїтивно визначати пра-
вильність речей. Проте вам 
це піде тільки на користь. 
Трохи зменшивши швид-
кість, можна ґрунтовні-
ше підійти до вирішення 
проблем, ретельніше про-

аналізувати ситуацію. У 
прийдешньому році намагай-

теся відчувати все на повну силу: 
любити сильно, дружити міцно, 
працювати продуктивно. 

У рік Кролика ви поринете в 
кохання з головою. Вашому вмін-
ню маніпулювати людьми можна 
позаздрити. Тож використовуйте 
свій дар на повну силу: переконуй-
те, пояснюйте. 

Іноді все відбувається не так, 
як вам хочеться. У 2011 

році варто навчитися при-
стосовуватися, бути лояль-
нішим і м’якшим. Інакше 
доведеться повсякчас на-
трапляти на перешкоди. 
Не варто бути категорич-
ними, важливо приймати 
людей такими, якими вони 
є. Завдяки гострому ана-
літичному розуму ви здатні 
розібратися в будь-якій ситуації 
та передбачити багато подій, але, 
знову ж таки, не всі. 

Півень здатний бачити далеко, 
оскільки займає вигідний спосте-
режний пункт. Нічого не вислиз-
не від вашого пильного погляду. 
Даючи поради, практично завжди 

будете праві. Ви робите людей і 
навколишній світ кращими. Але 

водночас слід і самому від-
повідати високому рівню. 
Не дозволяйте собі озло-
бленості, зарозумілості, 
хвалькуватості, стежте за 
сказаним. 

Полюбити вас непро-
сто, бо розглянути чесноти 

за пихатістю і тією маскою, 
яку ви носите, не надто легко. 

Тому хоча б у колі друзів будьте 
тими, ким є насправді, відкривайте 
світові своє обличчя і свої погляди 
на життя. Ділові відносини ніко-
ли не замінять дружні та любовні. 
Якщо ви зумієте покохати, то про 
вашу пару говоритимуть, як про 
одну з найяскравіших. 

У новому 2011-му Щур 
зможе повчитися у 

супротивників неквапли-
вості у прийнятті рішень. 
Чим частіше спілкува-
тиметеся з людьми не зі 
свого кола, тим більшого 
зможете досягти. За сво-
єю натурою Щур — лідер, 
якому не страшні жодні 
труднощі. Новий досвід 
дозволить вам вирости пси-
хологічно та духовно, що позитив-
но позначиться на матеріальному 
становищі. 

Ваша інтуїція, вміння йти на 
компроміс, укладати всілякого 
роду угоди і вести переговори до-
поможуть у здійсненні найсміли-
віших планів. У цьому році всі до-

брі справи, зроблені раніше, 
не тільки повернуться до 
вас сторицею, але й допомо-

жуть у, здавалося б, безвихід-
них ситуаціях. Не можна ні в 
якому разі опускати руки та 
впадати в депресію, не уни-
кайте друзів, не замикайтеся 
в собі, а також не забувайте 
посміхатися, навіть якщо на 

душі шкребуться кішки. 
У коханні важливо знаходи-

ти час, аби просто помовчати, по-
бути поруч, нічого не вирішуючи і 
не вимагаючи. Уникайте сум’яття і 
нервозності, тоді романтичні сто-
сунки даруватимуть вам лише ра-
дість. І не забувайте про підтримку 
друзів. Те, що не під силу одному, 
легко здійснить команда. 
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Життя

У Луцьку діє виставка художників 
Волині й Тернополя
У Луцьку в галереї мистецтв Волинської організації На-
ціональної спілки художників відкрилася остання цього 
року зимова виставка. Тут свої роботи представили, крім 
волинських художників, і тернопільські. Загалом сорок 
картин наших земляків і сорок — тернополян. Голова Во-
линської спілки художників на відкритті експозиції сказав, 
що це одна з найвдаліших виставок року, що минає. Зібрані 
картини різної тематики та манери виконання дуже гарно 
поєдналися в одному виставковому залі. Виставка діятиме 
весь січень, тому охочі матимуть змогу її побачити.

Найсильнішою людиною 
планети став український 
офіцер
Вдруге титул найсильнішої людини планети 
у ваговій категорії до 105 кілограмів здобув 
старший офіцер Повітряного командування 
«Центр» Повітряних сил Збройних сил Укра-
їни старший лейтенант Віталій Герасимов із 
Дніпропетровщини. Змагання відбувалися 
у Києві в рамках Всесвітнього фестивалю 
богатирської сили.

Дракон (роки:1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) Щур (роки: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996)

Кінь (роки: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990) Півень (роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993)

Людям, народженим 
у рік Кози (Вівці), 

слід не проґавити шанс, 
який неодмінно подарує 
доля. Ви зможете про-
явити свої сильні сторони, 
стати більш упевненою та 
щасливою людиною. Фор-
туна цього року на вашому 
боці. Проте доведеться про-
тистояти низці труднощів. Го-
ловне — вміти пристосовуватися 
до ситуації, не боятися перешкод. 

Ваш світ — це ваша фортеця, 
комфорт і спокій. Ви вмієте зрозу-
міти іншу людину, підтримати. По-
старайтеся в цьому році спілкува-
тися з людьми, що не схожі на вас. 
Необхідно, щоб серед ваших дру-

зів були люди яскраві й 
активні, сильні духом, 
що не бояться відпові-
дальності. У 2011 році 

приділіть увагу здоров’ю: 
своєчасно звертайтеся за 
консультацією, не відкла-
дайте візити до лікаря.

У романтичних стосун-
ках не бійтеся відмови. По-

старайтеся розгледіти в собі 
цікаву й симпатичну людину, а 
потім вже починайте спілкуван-
ня з протилежною статтю. Ваша 
впевненість в собі, артистичність 
і доброзичливість ваблять до вас 
людей. Обирайте свою половинку, 
спираючись на інтуїцію, — шосте 
чуття вас не підведе.

Упевнений погляд на 
життя в народже-

них у рік Бика в 2011-му 
може похитнутися. Ви-
явиться, що не все так на-
дійно, як гадалося. Праця 
та наполегливість у цьо-
му році будуть головни-
ми вашими помічниками. 
Працьовитість, уміння ви-
тримувати життєві бурі, рі-
шучість допоможуть подолати 
труднощі.

У цьому році варто стати 
більш відкритою людиною, ніж 
раніше. Не бійтеся проявляти свої 
почуття, показувати справжні 
емоції, ділитися горем і радістю з 
рідними, друзями. Адже саме вони 

здатні надати підтримку в 
найважчі моменти вашого 
життя. Не варто зараз вда-
вати з себе когось, грати 
роль — будьте собою. У фі-
нансових справах не можна 
недооцінювати важливість 
компромісів. Не замикайте-
ся в собі, не будьте вперти-

ми і вороже налаштованими. 
В рік Кролика дуже важливо 

йти на діалог.
В особистих стосунках й надалі 

залишатиметеся лідером. Ви вміє-
те кохати і чудово знаєте, що лю-
бов — це велика праця. У 2011 році 
вам слід навчитися розслаблятися. 
Любіть себе, не бійтеся побути іно-
ді слабкими, беззахисними.

У вас достатньо мудрості для 
того, щоб вийти перемож-

цем із будь-якої складної ситу-
ації. Не випадково стародав-
ні люди цінували мудрість 
дорожче золота. Ви вмієте 
планувати не поспішаючи, 
терплячі, здатні тамувати 
свої пристрасті. Тож у 2011 
році можете сміливо ставити 
перед собою навіть найважчі 
завдання. Кролик схожий на вас: 
такий же стриманий, обережний, 
уважний. Тому ваша сила подво-
юється, ви станете сильнішими і 
зможете досягти успіху.

Відповідність створеному імі-
джу, вигаданій ролі в цьому році 

зовсім не обов’язкова. На-
прочуд важливо бути щи-

рими, відвертими. Вірте 
своїй другій половин-
ці, як власному відо-
браженню в дзеркалі. 
Також не слід замика-
тися в собі, тримати на 
когось зло. Краще від-

пустіть ситуацію, якою 
б прикрою вона не була 

для вас. Вчіться слухати ін-
ших і знаходити в цих словах від-
повіді на власні запитання. Як не 
дивно, людей турбують схожі речі. 
Навіщо в черговий раз вигадувати 
велосипед, якщо інші це зробили 
за вас?

Чесна та вірна Соба-
ка знайде спільну 

мову з Кроликом до-
сить швидко. 2011 рік 
навчить вас планувати 
свої справи, бути дис-
циплінованими та роз-
важливими. Саме цих 
якостей вам не вистачає 
для досягнення великих 
фінансових перемог. 

Цьогоріч ви зустрінете 
справжніх друзів, які залишаться 
з вами на довгі роки. Не треба бо-
ятися випробувань, які готує вам 
рік Кролика — всі вони будуть вам 
під силу. Ваші фінансові справи в 
2011 році істотно поліпшаться. Ви 

часто роздумуєте про сенс 
свого життя, тому у 2011-
му потрібно якомога більше 
часу проводити за читанням, 

розмовами з більш досвідче-
ними людьми. Здоров’я в рік 
Кролика тішитиме. Проте не 
ігноруйте ті маленькі дзві-
ночки, які будуть надходити 

від організму, проводьте про-
філактичні заходи.
У коханні ви не любите супер-

ництва, та при цьому не боїтеся 
конкурентів. Вступати у відкрите 
протистояння не варто, але бо-
ротися за любов все ж таки дове-
деться. Приміром, доводити свою 
щирість і відданість. 

Не потрібно в 2011 році 
в усьому шукати еко-

номічний зиск. Направте 
свою творчу енергію на 
ті справи, якими вам до 
вподоби займатися. На-
магайтеся не вигадувати 
собі проблем, адже їх і так 
вдосталь. 

Рік Кролика допоможе 
вам зібратися з думками. За-
пасіться щоденником, оскільки 
справ буде стільки, що без плану-
вання впоратися з усіма не вдасть-
ся. Визначайтесь із пріоритетами, 
не хапайтеся відразу за кілька 
справ, не поспішайте встигнути 

скрізь. Строгість і дисци-
пліна в 2011 році будуть 
не зайвими. Не бійтеся 

вкладати кошти у щось 
нове: інвестиції прине-
суть як матеріальне, так і 
моральне задоволення.

В особистих стосун-
ках зможете інтуїтивно 

визначати, наскільки вда-
лими будуть для вас ті чи 

інші зв’язки. У 2011 році будете 
звабними, як ніхто інший. Встояти 
перед вашими чарами не вдасться 
нікому. Приваблюватимете людей 
завдяки впевненості, вмінню зна-
ходити вихід із будь-якої ситуації. 

Чи доводилося вам 
перебувати в цен-

трі уваги? В 2011 році до 
цього доведеться звикну-
ти. Ви зможете показати 
світові свою гуманність 
і милосердя, з новими 
силами захищатимете 
знедолених і слабких, 
боротиметеся з неспра-
ведливістю. Оточуючі до-
поможуть і підтримають вас 
у цій боротьбі. Навіть незважаючи 
на те, що в душі ви м’яка і добра 
людина, вам доведеться боротися з 
ворогом його ж зброєю. Не бійтеся 
блефувати. 

У цьому році слід почати 
планувати подальше життя, 
хоча, безумовно, в певних 
ситуаціях ви таки діятимете 
в пориві почуттів. Будь-які 
конфлікти варто вирішува-
ти, а не втікати від них.

Особисті стосунки по-
требуватимуть постійних 

розмов. Намагайтеся не за-
кривати очі на проблеми, а 

шукати їх причини. Якщо ви чо-
гось дуже сильно хочете, то ваше 
бажання обов’язково здійсниться 
в рік Кролика. Харизма, щедрість, 
невичерпний оптимізм дозволять 
вам жити весело та щасливо.

Бик (роки: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997)

Змія (роки: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989) Собака (роки: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994)

Мавпа (роки: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992) Тигр (роки: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998)

Кролик (Кіт) 
(роки: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999)

Для всіх Кроликів цей рік — час 
спочивання на лаврах. Вас гідно 

оцінять, ви зможете досхочу насо-
лодитися тим, що любите та цінуєте. 
Присвятіть цей рік всьому, що вам 
заманеться, головне, щоб це прино-
сило задоволення. Віддайте перевагу 
тій діяльності, яка є ідеальною саме 
для вас, в якій ви почуваєтеся впев-
нено та гармонійно.

У 2011 році отримати фінансову 
вигоду буде легко і просто. У вас є всі 
якості, необхідні для ведення успіш-
ного бізнесу: дипломатичність, умін-
ня пристосовуватися, тримати себе 
в руках, тактовність, проникливість, 
ввічливість, інтуїція. Крім того, у 
всіх матеріальних питаннях вас чекає 
прихильність фортуни. Ошукати вас 
буде непросто. Не відмовляйте собі 
в задоволенні спілкування. Адже ви 
вмієте не тільки зав’язувати корисні 
знайомства, організовувати людей, 
а й досягати мети, залишаючись у 
повній гармонії з самим собою. Не 
зраджуйте власним принципам, ні 
в якому разі не піддавайтеся чужо-
му впливу. Ваші життєві цінності 
повинні стояти вище за все. Якщо 
ви будете перебувати з усіма в мирі 
та злагоді, ваше здоров’я вас не під-
веде. Також намагайтеся знаходити 
час для того, щоб побути на самоті. 
Це дозволить вам тримати свій вну-
трішній світ під контролем.

В особистому житті варто уни-
кати заплутаних ситуацій. Для цього 
важливо планувати будь-які справи. 
Зазвичай ви не йдете на необґрунто-
ваний ризик, в цьому році тим паче 
дотримуйтеся цього правила. Ри-
зикувати зараз можна лише в тому 
випадку, якщо при цьому ви отри-
муєте душевне задоволення. Також 
пам’ятайте про те, що навіть якщо 
ви вмієте зберігати секрети, це зо-
всім не означає, що інші вміють та-
кож. Не потрібно розповідати про 
свої таємниці навіть коханій людині. 
У 2011 році хай щось залишиться 
недомовленим. Так ви не лише збе-
режете важливу інформацію, а й за-
інтригуєте людей.

Свиня (роки: 1959, 1971, 1983, 1995)

Відкритість, терп-
лячість і жит-

тєрадісність в рік 
Кролика зберуть на-
вколо вас багато дру-
зів. Однак не варто 
цьому надто радіти. 
У житті мусить бути 
місце не лише для 

бенкетів, розваг і від-
починку, але й для праці. 

Важливо досягати успіхів у діловій 
сфері, а також в коханні. Ви занадто 
мінлива натура, тому варто виріши-
ти для себе, що ж вам все-таки необ-
хідно у житті, з ким варто дружити, а 
з ким — зав’язувати романтичні сто-
сунки. Кожен ваш день цього року 
повинен служити для вашого успіху 
в майбутньому. Трудитися слід не 
покладаючи рук, іноді понад силу. 
Тільки тоді ви досягнете успіху — як 
матеріального, так і морального.

Незважаючи на вашу товарись-
кість, в душі ви — боязка людина, 
що вимагає схвалення. Постарайте-
ся повірити у свої сили, погляньте 
на себе так, щоб відзначити всі ваші 
чесноти. Так, у вас є певні недоліки, 
та в кого їх немає? Чим менше ви за-
циклюватиметеся на них, тим біль-
ших успіхів досягнете. Постарайтеся 
стати публічною людиною. Ви є для 
себе головним ворогом, адже відкла-
даєте багато справ на потім. Не по-
трібно накопичувати проблеми, слід 
їх вирішувати одразу. Найголовніше 
— дивіться на світ позитивно.

Коза (роки: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991)


