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’яної Кози

Основні баталії у 2015 році 
Дерев’яної Кози будуть розгортатися на 
амурному фронті. Гороскоп на 2015 рік 
обіцяє, що Коза обдарує людей неймо-
вірною чуттєвістю, бажанням підко-
рити, підпорядкувати і закохати в себе 
того, хто дуже подобається. Щирості від 
коханих чекати не варто: цього року по-
частішають випадки, коли навіть сімей-
них спокушатиме можливість випробу-
вати нові відчуття. Правда, при цьому 
невірним частенько пробачатимуть, да-
ючи їм ще один шанс. І навіть ті подруж-
жя, які вирішили розлучитися, зроблять 
це м’яко, щиро бажаючи одне одному 
щастя. До речі, шлюбів цього 2015 року 
буде укладено набагато більше, ніж ми-
нулого. 

2015 рік змусить багатьох людей за-
мислитися про своє здоров’я, на яке 
завжди не вистачало часу. Причому що 
раніше люди зважуватимуться переві-
ритися в лікаря, то більшій кількості 
захворювань зможуть запобігти. Горо-
скоп-2015 усім знакам зодіаку радить 
задуматися про правильне харчування 
і схуднення. Сприятливий час і для тих, 
хто цього року вирішив кинути курити.

У 2015 році буде два повних місяч-
них і сонячних затемнення. Це дуже 
значимі явища. У ці дні потрібно бути 
обережними: зміни, які можуть стати-
ся, не завжди виявляться на краще. Щоб 
вони не стали фатальними, прораховуй-
те кроки, продумуйте можливі наслід-
ки. 4 квітня відбудеться перше повне 
місячне затемнення; друге — 28 вересня 
о 2:47. Місячні затемнення сигналізують 
про завершення одного циклу розвитку 
життя і початку другого. Не найкращий 
момент для запуску нових проектів. 
Активність бажано знизити. Зате легко 
вдасться відмова від шкідливих звичок. 
Повне сонячне затемнення 20 березня 
активізує сексуальну енергію; велика 
ймовірність спалахів ревнощів. 

Цей рік обіцяє бути вельми продук-
тивним у плані наукових відкриттів і 
розробок. Уран, який увесь рік пробуде 
в сузір’ї Овна, сприятливо відіб’ється на 
роботі вчених і дослідників. Люди, що 
заробляють інтелектуальною працею, 
зможуть легко реалізувати свої найам-
бітніші проекти. 

Сприятливим буде 2015-й і для тих, 
хто планує поповнення в родині. Діти, 
що народяться цьогоріч, отримають від 
володарки року безцінні подарунки — 
здатність нестандартно мислити, при-
стосовуватися до будь-яких життєвих 
обставин і знаходити вихід навіть із най-
складніших ситуацій. 

Терези (23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) 

Козоріг (22 грудня — 19 січня) 

Риби (19 лютого — 20 березня) 

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) 

Водолій (21 січня — 18 лютого) 

«Розвиток, цілеспрямованість 
і планування» — ось що має стати 
лейтмотивом для Терезів у 2015 році. 
Народжених під цим зодіакальним 
знаком упродовж усього року не по-
кидатиме впевненість у власних си-
лах і життєвий тонус. Ви заряджені 
енергією на всі поділки й підзаря-
джаєте нею всіх довкола. 

Креатив, свіжі ідеї, схвалення 
шефа й загальне визнання їхніх за-
слуг — такі реалії очікують праце-
любних Терезів на робочому місці. 
Перед вами відкриваються райдуж-
ні перспективи в плані просування 
службовою драбиною. Це навіть 
може бути кар’єрний стрибок. Не 
відмовляйтеся від пропозицій під-

заробити: на цьому реально можна 
буде «наварити». Давні боржники 
раптом згадають про совість і по-
вернуть позичене. 

Здоров’я не часто турбуватиме 
Терезів. Якщо дбатимете про себе, 
візити до лікарів будуть одинични-
ми. Варто лише знайти оптимальне 
співвідношення роботи і відпочин-
ку, інакше перенапруження може 
закінчитися нервовим зривом. Час-
тіше гуляйте, дихайте на повні груди 
чистим повітря, посміхайтеся та ра-
дійте життю. Тим, хто хоче схудну-
ти, варто сісти на дієту в березні. У 
липні та серпні особливу увагу слід 
приділити артеріальному тиску, осо-
бливо це актуально для Терезів, які 
страждають від гіпертонії. 

Гороскоп-2015 прогнозує само-
тнім Терезам ніжні й трепетні сто-
сунки. Рік буде сповнений цікавих 
знайомств, легкого флірту і бага-
тообіцяльних романтичних поба-
чень. Терези як ніколи привабливі 
для протилежної статі. Впевненість 
у собі й у завтрашньому дні додає 
чоловікам і особливо жінкам аури 
гармонії та рівноваги. За прогнозом 
астрологів, 2015 рік для представни-
ків знака сприятливий для створен-
ня сім’ї. Шлюб, укладений цьогоріч, 
буде тривалим і щасливим. 

У 2015-му Скорпіони стануть 
більш підприємливими, що буде 
пов’язано з величезним бажанням 
підняти власне життя на якісно 
новий рівень. І добродушна Коза 
обов’язково допоможе вам досягти 
бажаного. Восьмому знаку зодіакаль-
ного кола ніколи не бракувало рішу-
чості, а тепер її доповнить і органі-
зованість. Додасться досвіду, а може, 
навіть трохи хитрості. В сучасному 
світі — не завадить. Головне — не 
розпорошуватися на дрібниці й не 
хапатися за все підряд. Не форсувати 
події, але і не зупинятися. Муситиме-
те навчитися вправно «серфувати» на 
життєвих хвилях. 

Зірки радять навесні дошкульним 

на язик Скорпіонам бути стримані-
шими у висловлюваннях, щоб не на-
жити мстивих ворогів і, що гірше, не 
зостатися без друзів. 

Скорпіон зможе й гори звернути, 
якщо буде впевнений у собі. Просу-
вання по кар’єрній драбині зірки не 
обіцяють, але корисні зв’язки напра-
цюєте. Звичним стане враження, що 
гроші витікають, як вода крізь пальці, 
та потім запаси знову поповнюються. 

Здоров’я Скорпіонів у 2015 році 
напряму залежатиме від їхнього 
настрою, уміння не брати негатив 
близько до серця. У рік Кози пред-
ставникам знака бажано дотримува-
тися дієти, відмовитися від куріння 
й алкоголю, зайвий раз не нервува-
ти. Відпочити влітку багато кому не 
вдасться. Вибратися на тиждень-дру-
гий — це максимум, що вийде. 

У розпал літа в особистому житті 
можуть намітитися позитивні зру-
шення. Цілком імовірно, що спекот-
ного серпня вас із головою затягне у 
вир пристрасті й почуттів. Принай-
мні самотні вечори та ночі Скорпіо-
нам не загрожують. Цьогоріч, як ніко-
ли, ваше особисте життя залежатиме 
від вас самих. Як думатимете, як мрі-
ятимете і відчуватимете, такі тони і 
переважатимуть. Вирішите наповни-
ти свої стосунки з коханою людиною 
яскравими фарбами — так і буде. 

Рік Дерев’яної Кози для пред-
ставників знака видасться досить 
складним, їм доведеться дуже ба-
гато попрацювати саме над собою. 
Козорогам необхідно навчитися 
радіти дрібницям (на їхній матеріа-
лістський погляд): посмішці, соняч-
ній днині, цвіріньканню пташні за 
вікном. Інакше весь час будете не-
вдоволені власним життям. 

Перші кілька місяців нового 
року Козороги мало не цілодобо-
во пропадатимуть на роботі: хто 
— з головою запорпавшись у па-
пери, хто — натруджуючи мозолі 
на руках. Найважливіше — не від-
волікатися і таки довести до кінця 
розпочате. Наприкінці 2015-го під-
німетеся кар’єрними сходинками. 

Найбільше грошей вдасться заро-
бити у другій половині року. Астро-
логи попереджають представників 
цього знака, що вони можуть пере-
оцінити власні можливості, взявши 
в борг велику суму. 

В цілому самопочуття Козо-
рогів у 2015 році буде відмінним. 
Представники цього знака зодіа-
кального кола уважно стежать за 
своїм здоров’ям, тож не дадуть хво-
робі й шансу. Однак варто бути гра-
нично обережними — існує ймовір-
ність отримати серйозну травму в 
результаті якогось нещасного ви-
падку. Якісне та збалансоване хар-
чування дозволить вам надовго 
зберегти здоров’я та молодість. А 
щоденні прогулянки на свіжому по-
вітрі позбавлять проблем із підви-
щеним тиском. 

У році Дерев’яної Кози пред-
ставники цього знака часто будуть 
виступати ініціаторами у стосун-
ках. Ви не звикли сидіти склавши 
руки та чекати з моря погоди й ке-
руєтеся гаслом «Кожен сам коваль 
свого щастя». Така тактика — ціл-
ком виправдана. Багато Козорогів 
цього року побереться, та в ново-
спеченій сім’ї можливі труднощі: 
важко буде створити правильний 
баланс між кар’єрою та особистим 
життям. 

Рік Дерев’яної Кози стане для 
Риб часом несподіваних відкриттів, 
довгоочікуваних успіхів і грандіоз-
них можливостей. Головне — не лі-
нуватися підвестися із комфортної 
канапи й не упустити подарований 
шанс. У 2015-му Рибам, яким при-
таманна загострена інтуїція, варто 
бути особливо уважними до різно-
го роду знаків. Доля буде щедрою на 
підказки, головне — не пропустити 
їх і правильно розшифрувати для 
себе. 

Найбільше викладатися на робо-
ті Рибам доведеться в серпні. І хоч у 
думках будуть море, сонце, пляж та 
зручний шезлонг, доведеться зму-
сити себе працювати. Не відмов-
ляйтеся від підробітку. Звичайно, 

поєднувати основну роботу з додат-
ковою не легко, але зможете нарешті 
назбирати грошенят для омріяної 
покупки. Несприятливий період для 
народжених під цим зодіакальним 
знаком — із другої половини квітня 
до середини травня. У цей час не ре-
комендується брати гроші в борг або 
в кредит. 

На здоров’я у 2015-му Риби скар-
житимуться рідко. Хіба звалить у 
ліжко грип чи дошкулятиме нежить. 
Щоб такого не сталося — пропийте 
вітаміни. Не завадить представни-
кам цього знака і почати загартову-
ватися, зміцнюючи опірність орга-
нізму. Обливання холодною водою 
для старту — якраз. Загрозливий 
період для вашого здоров’я — рання 
весна. Бережіть спину, а надто враз-
ливий поперековий відділ. Намагай-
тесь уникати протягів і не піднімай-
те важкого, щоби не надірватися, 
особливо це стосується старшого 
покоління. На початку травня ваше 
здоров’я знову опиниться поза не-
безпекою. 

Самотні Риби у 2015-му мають 
усі шанси нарешті зустріти свою по-
ловинку. Ви одразу відчуєте, що це 
саме та людина. Проте добитися вза-
ємності виявиться не так уже легко. 
Не здавайтеся без бою! Й «полоне-
ний» вами «бранець» опиниться у 
ваших обіймах. Сприятливий рік 
для укладення шлюбу. 

Рік Дерев’яної Кози видасться 
досить вдалим для тих Стрільців, 
котрі з оптимізмом дивляться в 
майбутнє і не опускають руки, зі-
ткнувшись із першими ж трудно-
щами. 

Багатьом представникам цього 
знака зодіакального кола у 2015-му 
вдасться зробити широченний крок 
уперед, причому це стосується не 
тільки роботи. Крім притаманної 
«непрактичної» ерудованості, бу-
вала Коза обдарує вас і житейською 
хитрістю. Чимало працьовитих і 
цілеспрямованих Стрільців заслу-
жено отримає більш оплачувану 
посаду. Головне — скористатися 
шансом, який прямо у вас перед 
носом. Ви справді заслужили на 

це зручніше крісло і просторіший 
кабінет. Коза дозволить багатьом 
Стрільцям «збити» невеличкий ка-
піталець. Матимете і хліб, і салямі 
до хліба. Причому зростає імовір-
ність отримання «легких», але при 
цьому «грубих» грошей — можете 
навіть виграти у лотерею. 

Стрільці, яким завжди браку-
вало часу для власного здоров’я, у 
2015 році будуть змушені нарешті 
прислухатися, що і де в них ниє і 
болить. Не варто забувати про пла-
нове обстеження. Ще один момент 
— у вашій тарілці повинна бути 
тільки здорова їжа. Вистачить на-
пихати себе «єшками», барвника-
ми, соєю та підсилювачами смаку. 
Зростає ризик отруєнь, зокрема 
алкогольних. «Найслабша ланка» 
вашого організму в рік Кози — хре-
бет і кістки. 

У 2015 році Дерев’яної Кози  
навіть найскромніші Стрільці не 
боятимуться проявити себе в осо-
бистому житті. Ви перестанете 
соромитися і станете більш ініціа-
тивними. Особливо яскравим осо-
бисте життя буде у тих представ-
ників знака, які вже знайшли собі 
пару. Справи сімейні будуть напо-
внені теплом, ніжністю, повагою, 
взаємною турботою, спілкуванням 
із близькими. Насолоджуйтеся 
цією гармонією. 

Рік Дерев’яної Кози стане ви-
нятково вдалим для Водоліїв. При-
мхлива, допитлива й товариська 
Кізка за своєю натурою дуже близь-
ка цьому знаку зодіакального кола, 
тож швидко із ним подружиться. 
Творчі й неординарні, Водолії змо-
жуть у рік Кози утілити будь-які 
свої сміливі задуми. Та це далеко не 
означає, що усе саме пливтиме вам 
до рук — доведеться деколи й пома-
хати веслами назустріч удачі. 

Кар’єрного зростання представ-
никам знака зорі цього року не обі-
цяють: адже робота повинна пере-
дусім подобатися, а вже потім бути 
способом заробітку на прожиття. 
Втім, цілком може статися таке, що 
справа, спочатку задумана як про-

сте захоплення, почне приносити 
непоганий дохід. А натхнення вас 
точно не покине. 

Здоров’я Водоліїв непокоїти 
не буде, та деякі хвороби, як відо-
мо, протікають безсимптомно, тож 
планові перевірки — за графіком. 
Найбільш уразливі цього року в 
представників знака — нирки, се-
чостатева система, тож загроза опи-
нитися на лікарняному ліжку все 
ж є. Дехто з товстеньких Водоліїв 
увесь рік намагатиметься схуднути, 
та вдаватиметься це їм із перемін-
ним успіхом. Зростає імовірність 
харчових отруєнь. Найкраще відпо-
чити і розслабитися вам допоможе 
хобі. Рибалка, колекціонування, 
квітникарство, дача — що б ви не 
робили, отримуватимете величезне 
задоволення і заряд енергії. 

Щастя неодмінно чекає Аква-
ріусів і в особистому житті. Стан 
закоханості Водоліям необхідний 
як повітря, а цього року «надихає-
теся» ним досхочу, аж до солодкого 
запаморочення. У перший місяць 
року в особистому житті Водолі-
їв з’явиться хтось із колишніх. Ті, 
хто ще не знайшов свою половинку, 
повинні бути перебірливішими у 
нових знайомствах. Не поспішайте 
в першому-ліпшому бачити свою 
долю, відразу зближуватися з лю-
диною, яка може виявитися для вас 
зовсім чужою. 


