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ОВЕН 
Ваша енергія досягне цього 
тижня безпрецедентного 
рівня, головне — правиль-
но застосувати її. Розвиток 
уяви може призвести до 

появи натхненних ідей, але його зворотним 
боком може стати фанатизм. 

ТЕЛЕЦЬ
На вас чекають приплив 
енергії і фізичної сили, по-
ява сприятливих можливос-
тей. Зможете маніпулювати 
ситуацією, ваші фізичні зу-

силля і дії врешті-решт дадуть плоди. Слід 
діяти з натхненням і заповзятливістю. 

БЛИЗНЮКИ
Обов’язки, обмеження, 
правила вступлять в ці 
дні у відкритий конфлікт 
зі свободою, і ця ситуація 
виявиться ключовим фак-

тором, що перешкоджає вашому щастю й 
успіху. Бережіть те, що маєте. 

РАК
Виконання складних за-
вдань спроститься. Не-
зважаючи на сприятливий 
потенціал, у цей період 
виникне схильність до ліно-

щів, що перешкоджатиме у суперництві. Не 
дозволяйте інерції стати на шляху до успіху.

ЛЕВ
Імовірна плутанина з цін-
ностями та пріоритетами, 
через яку ризикуєте стати 
жертвою власного вихва-
ляння, ліні, марнотратства 

та потурання своїм слабкостям. У романтич-
них стосунках не все йтиме гладко.

ДІВА 
Вас опанує невдоволення  
становищем чи особистими 
досягненнями. Вважаєте, 
що досягли значних успіхів, 
але хтось, доклавши менше 

зусиль, досяг більшого, ніж ви. Не переймай-
теся: ваш зірковий час ще попереду.

ТЕРЕЗИ 
Емоційність зросте, а ін-
туїція набуде незвичної 
гостроти. У вас виникне ба-
жання витрачати гроші, не 
рахуючи їх, та вдаватись до 

інших екстравагантних жестів, аби заслужи-
ти захоплення та схвалення оточуючих.

СКОРПІОН
Ситуації, перевагами яких 
ви можете скористатися, 
будуть неочевидними. Їх 
потенціал, що веде до успі-
ху, може бути втрачений 

просто тому, що вам бракує проникливості. 
Дослухайтеся до слушних порад.

СТРІЛЕЦЬ
Шанс досягти успіху може 
з’явитися в результаті де-
монстрації власної неза-
лежності або унікального 
підходу. Не втрачайте на-

годи довести свою відданість друзям: саме 
їхня підтримка допоможе на шляху до мети.

КОЗЕРІГ
Зосередьтеся на реаль-
ності: це не час для замрія-
ності. Фортуна усміхнеться 
вам. Маєте шанс опинитися 
в потрібний час у потрібно-

му місці. Не виключено, що в ці дні в вас про-
кинеться «талант» майстерного брехуна. 

ВОДОЛІЙ
Розшириться коло спілку-
вання. Ймовірні розумові лі-
нощі, зарозумілість, а також 
прагнення братися за без-
ліч нових проектів і справ. 

Не варто розпорошуватися: інакше вам не 
вдасться досягти нічого суттєвого. 

РИБИ
Вдалий час, аби проана-
лізувати свій талант і на-
вички, з’ясувати, як можна 
розвинути їх і застосувати 
ефективніше. Зірки віщують 

вам посилення особистої влади та станови-
ща. Зросте потяг до духовної діяльності.
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Складено список чоловіків, за 
яких не варто виходити заміж 
В Америці католицький священик склав список 
типів чоловіків, за яких не варто виходити заміж. У 
«чорний список» отця Коннора потрапили такі типи 
чоловіків: мамині синочки; скупердяї та марнотрат-
ники; чоловіки, у яких зовсім немає друзів; мужчини, 
здатні принизити кохану привселюдно; чоловіки, 
які грубо поводяться з обслуговуючим персоналом; 
мужчини без почуття гумору; безвідповідальні; ті, 
хто не виконує обіцянок.

У 2036 році в Землю може 
врізатися астероїд 
13 квітня 2036 року може статися тісне зближення ас-
тероїда Апофіс із Землею. Про це заявив співробітник 
Санкт-Петербурзького державного університету Лео-
нід Соколов. «Імовірність зіткнення в 2036 році є дуже 
малою. Нам ще рано готуватися», — сказав він. Одначе 
зазначив, що навіть якщо в 2036 році астероїд пройде 
на безпечній відстані, ймовірність його зіткнення з 
Землею в наступні роки збережеться. Експерт поси-
лався на розрахунки NASA, згідно з якими в ХХІ столітті 
існує одинадцять можливостей зіткнення.

— Як довести дівчину до боже-
вілля?

— Дати їй купу грошей і позачи-
няти всі магазини.

☺☺☺
Молодий шейх у пологовому 

відділенні розглядає малюків через 
скляні двері в величезній залі. Мед-
сестра запитує у нього: 

— Ваша величносте, яке дитя тут 
ваше?

— Перші два ряди.
☺☺☺

Урок біології. Учителька:
— Артемку, як розмножуються 

дощові черв’яки?
— Поділом, Оксано Іванівно.
— А докладніше?
— Лопатою...

☺☺☺
— Дівчино, а ти не боїшся так 

пізно сама повертатися додому?
— Ще й як боюся! А раптом 

хтось зупинить, а я дозвіл на зброю 
вдома забула...

☺☺☺
— Цей світ такий жорстокий...
— Чого б це?
— Навіть моя шкарпетка не може 

знайти собі пару.
☺☺☺

Іде іспит. Студент виходить від-
повідати з маленьким папірцем, на 
якому написано кілька коротких ре-
чень. Викладач: 

— А де ж ваша відповідь?
— В голові, — відповідає сту-

дент. 
— А це що? — викладач показує 

на папірець. 
Студент: 
— А це не вмістилося.

☺☺☺
— Причина вашої хвороби — ал-

коголь.
— Ви — перший лікар, який не 

звалив усієї провини на мене!
☺☺☺

— Чого це у твоєї дружини 
страдницький вираз обличчя?

— Страждає за свої переконан-
ня!

— Як це?
— Вона переконана, що може но-

сити туфлі 34-го розміру.

В гардеробі:
 — Повісьте, будь ласка, куртку.
— Не повішу: у вас петельки 

нема.
— Ну, хоча б за капюшон!
— Не повішу: у вас нема петель-

ки!
— Але ж зараз вистава почнеть-

ся!
— Не почнеться: ось сидять ак-

тори та пришивають петельки!
☺☺☺

Йде тестування. До кожного 
запитання пропонуються два варі-
анти відповідей «так» і «ні». Один 
із студентів підкидує монету й за-
писує результати. Викладач думає: 
«Ну, цей перший здасть роботу». От 
усі студенти вже написали та розі-
йшлися, а цей все сидить і підкидує 
монету. Викладачу набридло чекати, 
він запитує: 

— То як? Відповів на запитання?
— Так.
— А що ж тоді робиш?
— Перевіряю…

☺☺☺
Розлючений чоловік вбігає в 

квартиру і кричить дружині:
— Я все знаю! 
— Так? Ну й яка найбільша при-

тока у Амазонки?
☺☺☺

— Так, дача дійсно хороша, — 
каже покупець. — А тут досить 
тихо? 

— Так! — відповідає йому прода-
вець. — Цього року тут пограбували 
чотири будинки, вбили двох перехо-
жих, і ніхто нічого не чув!

☺☺☺
— Куме, он у газетах пишуть, що 

життя при новій владі невпинно по-
кращується, економічні показники 
зростають... 

— Цікаво було б почитати, та 
грошей уже навіть на газети не ви-
стачає.

«Сьогодні українські право-
охоронні органи займаються 
«самозаробiтчанством». Це їхня 
найголовніша функція. Вони сьо-
годні — найбагатша публіка після 
олігархів. Будь-який генерал, пол-
ковник міліції чи СБУ (тим більше, 
на тлі злиденної армії) анітрохи не 
поступаються великому бізнесу».

Віктор Небоженко, політолог, 
президент соціологічної служби 

«Український барометр»

«Влада не знає, що робити. 
Чи то садити двадцять чоловік на 
лаву підсудних і влаштовувати пу-
блічний суд, чи то «зіграти» у вій-
ськовий трибунал, хоча і це не так-

то просто. Військовий трибунал 
теж хоче заробляти, а з терористів 
хабарів не візьмеш, їх можна взяти 
тільки з переляканого бізнесу».

Віктор Небоженко, політолог про 
вибухи у Макіївці

«Для того, щоб включити 
Україну, я хочу сказати — досить 
того, щоб подивитися на неї свої-
ми власними очами тоді, коли по-
чнуть цвісти каштани в Києві. І 
коли почнеться тепло, й у містах 
українських почнуть роздягатися 
жінки — побачите таку красу, це 
дуже прекрасно». 
Віктор Янукович, Президент Украї-
ни рекламував у Давосі нашу країну

«До речі, якщо щось побажати 
Віктору Януковичу у відповідь, то, 
я не шкуродер, бажаю йому, щоб 
його ніколи не судив такий же суд, 
який він створив в Україні». 

Юлія Тимошенко, лідер «Батьків-
щини»

«Переконаний, що за підтрим-
ки своїх виборців ми зможемо 
донести до влади справжню по-
зицію трудящих і заблокувати той 
пенсійний геноцид, який олігархи 
мають намір розгорнути проти 
наших громадян під соусом пен-
сійної реформи». 

Петро Симоненко, лідер КПУ

«Якщо в Аме-
риці тільки 

нещодавно зняли у 
форматі 3D «Ава-
тар», то у нас КПУ 
вже стільки років 
аватар СРСР, що її 
якраз порівнюва-
ти з гоголівським 
«носом», який про-
гулюється по Не-
вському проспекту. 
Вона вже не підда-
ється аналізу полі-
тології, це — психо-
патологія або тема 
для дуже хорошого 
письменника».

Віктор Небожен-
ко, політолог


