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У східному гороскопі 2013-й — рік Си-

нього Дерев’яного Коня. Що віщують нам 
зорі у році, що надходить? Кінь — тотем 
року — сильний, енергійний, витривалий, 
часто нетерплячий. Конячка буває сумир-
ною, а іноді — норовлива, б’є по землі ко-
питом, аж іскри креше. Вона не любить 
хитрощів і ошуканства. Свободолюбна 
і працьовита. Не до душі їй нещирість і 
несправедливість. Це благородна твари-
на. Коня можна спробувати ошукати, але 
якщо він відчує підступ, а це істота тон-
ка, то неодмінно покарає кривдника. Тож 
лише від вас залежить, вдасться вам цьо-
горіч опинитися на коні чи Коник, вчувши 
обман, скине недолугого вершника. 

Астрологи прогнозують: у цілому рік 
буде насиченим і динамічним, проблеми 
— тимчасовими, а більшість змін — по-
зитивними: підете з роботи — влашту-
єтеся на цікавішу, самотні — зустрінете 
своє кохання. Стрімка й енергійна, але 
при цьому приязна й добра, Синя Конячка 
готова всім зарадити й підтримати. Якщо, 
звісно, відчує, що людина гідна її приязні. 
Кінь-трудоголік не образить нікого, хто не 
лінується, і багатьом допоможе вирішити 
проблеми, які «висять» ще з 2013-го. 

Щоби заслужити прихильність во-
лелюбного господаря року, потрібно по-
збутися стереотипів і упереджень, які за-
важали вам рухатись уперед. Глянувши 

по-новому на цей світ, отримавши «сві-
жіші» враження, багато чого переоціните. 
У рік, тотемом якого є Конячка, не можна 
бути надміру консервативним і сліпо при-
тримуватися загальноприйнятих правил, 
через які почуваєтесь, як на прив’язі. На-
вчіться також іти на компроміс, не роз-
дмухувати сварку з нічого. Не марнуйте 
свого життя на гнів і образи! 

Найромантичнішою порою буде літо: і 
для тих, хто уже закохався, і для тих, хто 
поки самотній. 

Кінь може похвалитися здоров’ям і 
не любить хворобливих і хирлявих, тож у 
2014-му зміцнюйте імунітет: їжте більше 
фруктів, загартовуйтеся. 

Східний гороскоп на 2014 рік
Щур Бик Тигр Кролик 

Дракон Змія Кінь Коза 

Мавпа Півень Собака Свиня

Щурі все 
обмір-
ковують, 
зважують 
кожен 
крок, тож 
їм, дріботячи 
лапками, буде 
важко встигнути за 
Конем, що галопує. Про 
спокій у 2014-му зможете 
тільки мріяти. Втім, представники знака до-
статньо жваві, щоб зорієнтуватись у ситуації та 
обігнати повільніших і неповоротких. 
Найвдаліший період — кінець весни і початок 
літа, коли Щурам випаде шанс, що не повто-
риться. Та пам’ятайте: нові можливості — це 
також зобов’язання. Спочатку подумайте, чи 
зможете довести розпочате до кінця і не розча-
руватись у собі. Якщо впевнені у власних силах, 
не зволікайте. Вагаєтесь — не беріться, бо 
Коник не любить нерішучих. А як уже взялися, 
то не підведіть ні себе, ні інших і «дотисніть». 
Навесні одинокі Щурі врешті зустрінуть кохан-
ня. З цією людиною ви захочете пов’язати своє 
життя. Одруженим у 2014-му буде нелегко: ні 
ви, ні ваша половинка не хочете вислухати одне 
одного. Непорозуміння у сім’ї позначатимуться 
і на кар’єрі Щурів, які не уміють лишати пробле-
ми за дверима помешкання, йдучи на роботу. 
У 2014-му побережіть себе, не запрацьовуйтеся.  

2014-й буде успіш-
ним для Бика. 
Тягловий Кінь 
теж звиклий 
до важкої 
праці, а 
тому йому 
до вподоби Бик-
трудівник. Головне 
— розрахувати 
сили та не впрягтись у 
непосильний віз: можна й жили порвати. Коли 
гнутимете на когось спину, згадайте приказку: 
«Котрий віл тягне, того ще й б’ють». 
Що стосується кар’єри, то у цілому рік непо-
ганий. Попри повільність і нездатність швидко 
пристосовуватися до змін, Бичкам вдаватиметь-
ся досягти свого завдяки впертості й наполе-
гливості. Готовність працювати понаднормово, 
викладатися на всі 100% підкупить керівництво. 
Головне — ризикувати і не сумніватись у своїх 
силах. А ще — тримати себе під контролем, а 
не реагувати, як бик на червоне, на кожне за-
уваження шефа. 
Цієї зими Бики притягують протилежну стать, як 
магніт. Та стосунки навряд будуть тривалими: ви 
надто несерйозні. Одружені представники зна-
ка зіткнуться з нерозумінням із боку половинки. 
Серйозних проблем зі здоров’ям Бики не мати-
муть, якщо не нервуватимуть: будете спокійні та 
стримані, то й самопочуття буде відповідним.

Рік, що 
надходить, 
— супер-
ечливий для Ти-
грів. Кінь, тотем 
прийдешнього 
року, пам’ятаючи 
про гострі Тигрові 
ікла та пазурі, боїться 
його, та зла не тримає. 
Тож те, як мине рік, залежатиме швидше від 
самих Тигрів: усе у ваших руках, чи то пак лапах.  
Узимку народжені під знаком Тигра відчують 
приплив сил. Захочеться всього й одразу. Та, 
прислухаючись тільки до власних бажань і 
нехтуючи пересторогами рідних, ризикуєте 
втратити більше, ніж отримаєте. Тигри звикли 
до лідерства, і тут на них чекатиме випробу-
вання: муситимете визнати, що є і розумніші, і 
досвідченіші за вас. 
У 2014-му Тигри зопалу можуть зруйнувати 
стосунки. Причому привід для сварки, через 
яку це станеться, буде висмоктаний із пальця. І 
до кінця року Коня «смугасті» так і лишаться са-
мотніми: хтось — усе ще ображаючись, а хтось 
— даремно сподіваючись на примирення. Щас-
ливими будуть ті, хто відділяє роботу і родину, 
лишаючи всі проблеми в офісі. За прихильність 
того, за ким умліваєте, доведеться змагатись. 
Найчастіше «збої» даватиме шлунок, тож пере-
гляньте раціон. 

Кінь друже-
любний до 
Кролика, 
а отже, 
попереду — 
вдалий рік. 
Та «вуханеві» 
доведеться «приско-
ритись», якщо він хоче 
встигати за риссю Коня: по-
дії змінюватимуть одна одну, 
а вам доведеться звикнути до такого ритму. 
Ймовірно, вже на початку року Кролики усві-
домлять, що виснажені. Щодня вертаєтеся до-
дому знесилені й знервовані. Кидайте обридлу 
роботу! Навіть якщо зараз не збираєтеся цього 
робити, підшукуйте варіанти, нехай у вас щось 
буде «у запасі». І не бійтеся, що ризик невиправ-
даний: паперової «капусти» буде достатньо. 
Боязким Кроликам, щоб сподобатися, дове-
деться стати сміливими і рішучими. Одружені 
«куцохвості» безпідставно підозрюватимуть 
коханих у зрадах, ревнуватимуть і перевіряти-
муть. Сімейних «розбірок» із ображеною вашою 
недовірою половинкою уникнути не вдасться. 
Важливо, щоб Кролик вчасно зупинився в свар-
ці та не зруйнував сім’ю. Найромантичнішими 
для представників знака будуть літні місяці. 
Здоров’я Кроликів не підводитиме. Хіба що 
сезонні застуди докучатимуть, а тому шапка на 
вухах узимку — обов’язкова. 

Драконів 
найбільше 
цікавить вла-
да. І в 2014-му 
вони будуть 
ладні на все, 
щоб отримати її. 
Та Коневі, що вміє 
бути покірним і 
вдячним, це не до 
вподоби, й він таки зіб’є пиху з «вогнедишних». 
Драконам буде важко спускатися зі своїх за-
хмарних вершин і вдовольнятися на роботі 
незначними успіхами, а тим паче щомісяця змі-
нювати амбітні плани. «Лускаті» сердитимуться, 
впиратимуться, випускатимуть із ніздрів пару, 
та муситимуть змиритися. Наступного року вам 
треба просто працювати — сумлінно, але без 
надмірного завзяття. Восени будьте обачні: вас 
не раз намагатимуться ошукати. 
У Драконів закохуватимуться, матимете вибір. 
Важливо не помилитися, щоб згодом не дове-
лося шкодувати, що серед багатьох прихильни-
ків була і «ваша» людина, та ви спокусилися на 
«яскраву обгортку» й обрали не її. «Лускатим», 
що побралися, буде непросто. Не уникайте від-
вертих розмов, якщо не хочете втратити довіру. 
Діти потребують вашої підтримки та схвалення. 
Рік, що надходить, — «травмонебезпечний». 
Дивіться під ноги, особливо якщо йдете зледе-
нілим тротуаром. 

Змії у 2014-му 
почуватимуться 
впевнено, попри 
те, що обереж-
ний Кінь скоса 
поглядає на 
небезпечну 
рептилію. Після 
минулого року, 
тотемом якого була 
Змія, вам слід перепо-
чити. Ви багато чого досягли, тож можете собою 
пишатися. Природна обережність і природжена 
інтуїція допомагатимуть представникам знака 
уникати помилок і оминати розставлені пастки. 
Що стосується кар’єри, то тут ви будете «на 
коні» й заробітків вистачить не лише на хліб і до 
хліба, а й на те, щоб завершити ремонт або роз-
почати давно заплановане будівництво. 
У стосунках Зміям доведеться неабияк постара-
тися, щоб роздмухати з новою силою полум’я, 
що почало загасати. Муситимете поступитися 
своїми принципами. Одинокі ж Змії боятимуть-
ся відкривати комусь свою вразливу душу й 
уникатимуть серйозних стосунків. 
Невирішені проблеми, накопичені тривога й 
страхи позначаться на самопочутті. У прийдеш-
ньому році Зміям потрібно уважніше ставитися 
до свого здоров’я. Пам’ятайте: навіть подряпи-
на може стати раною, якщо вчасно не обробити 
її зеленкою. 

Кінь — господар 
2014-го. І по-
переду в пред-
ставників знака 
— відповідаль-
ний рік. Коневі не 
раз доведеться 
вирішувати щось 
за інших і брати 
на себе відпові-
дальність. І від цього 
не подітися: вам довіряють, на вас беззасте-
режно покладаються, і ви мусите виправдати 
цю довіру. Слабкості виявляти не можна, а от 
сміливість, навіть ризикованість, помножена 
на самолюбство й неймовірну впевненість у 
власних силах, допоможуть Коневі подолати 
найвищі перешкоди. Переломні події у житті 
Конячок відбудуться в кінці весни — на початку 
літа. Вони «струсонуть» і без того бадьорих та, в 
принципі, звиклих до змін представників знака.
Та ж упевненість у собі поможе вам закохати у 
себе того, поряд із ким серце б’ється швидше. 
Одружені Конячки зі своїми обранцями замис-
ляться над тим, щоб народити маля. 
Слабке місце у здоров’ї Коней — нервова сис-
тема. Причиною розладів можуть стати стреси, 
перевтома і руйнівна самокритика. Не будьте 
до себе надміру вимогливі, не картайтеся за 
кожну помилку, пам’ятайте: кінь на чотирьох 
ногах — і той спотикається. 

Козам 
не надто 
щаститиме у 
2014-му. А все 
через уперте 
небажання 
змінюватись 
і невміння під-
лаштовуватися під 
ситуацію. Народжені 
під знаком Кози наступного року можуть бути 
нестриманими і невиправдано зарозумілими. У 
перші місяці 2014-го багатьом Козам доведеть-
ся шукати нову роботу. Влаштуватися вдасться 
не відразу, та ви справді врешті отримуватиме-
те задоволення від того, що робите. Та й грошей 
вистачатиме. Ваша порада і допомога знадо-
биться багатьом. Але добротою Кіз зловживати-
муть. Звісно, допомагати — це добре, та вилізти 
собі на шию не давайте. 
Жонаті й заміжні Кози, прислухавшись до вну-
трішнього голосу, замисляться про розлучення. 
Відчуєте, що, можливо, поряд із вами не та 
людина: ставлення до вас змінилось. Якщо так 
станеться, не обнадіюйте себе, що все невдо-
взі налагодиться. Самотнім Козам доленосну 
зустріч зорі віщують аж наприкінці року — в 
грудні. Ви зрозумієте, що зустріли своє щастя. 
Взимку остерігайтеся застуди, вдягайтеся теплі-
ше, їжте часник, купіть настоянку ехінацеї. Кра-
ще щепитися від грипу, бо є ризик захворіти. 

Ставлення тотема 
року до Мавпи 
неоднозначне: 
Коневі подоба-
ється Мавпина 
безпосеред-
ність, але він 
розуміє, що за 
нею ховається 
легковажність, не-
серйозність. Та Конячка 
ладна це пробачити. В цілому 
на Мавп чекає вдалий рік. Завдячувати цим 
потрібно вмінню в усьому бачити хороше: в 
2014-му рожеві окуляри вам пасуватимуть. 
За перших півроку Мавпочки розтринькають 
усі свої заощадження. А то й у борги залізуть. І 
будуть змушені, нарешті, взятися за зароблян-
ня. На щастя, з’явиться можливість підробити. 
На початку року Мавпа переживе кризу в 
стосунках. Дехто з представників знака нава-
житься на розрив. Ті Мавпи, чиє сімейне життя 
стабільне і пройшло перевірку на міцність, 
усвідомлять, що ні гроші, ні робота не можуть 
бути важливішими за піклування про близьких. 
Багато з них усвідомлять, що готові до наро-
дження дитини, або ж дізнаються, що скоро у 
них з’явиться малюк. 
Народжені під знаком Мавпи часто легковажать 
здоров’ям. І вже навесні матимуть загострення 
хвороби, похід до лікаря з якою затягли. 

Півень і Кінь схожі: 
обидва сміливі, 
вперті, наполегли-
ві. Та Півень ще й 
самозакоханий 
і зарозумілий. І 
Конячка спробує 
приборкати 
норовливого. 
У 2014-му Півні не 
зрадять собі: часто сва-
ритимуться до втрати голосу. Ця притаманна 
представникам знака риса перекриватиме такі 
їхні якості, як пунктуальність, відповідальність і 
організованість. Вчіться компромісу. Починати 
змінювати ставлення до людей необхідно вже 
у січні. Інакше в лютому так посваритеся з ке-
рівництвом, що виникне бажання звільнитися. 
Не купіться на лестощі, бо роззявите дзьоба, як 
ворона з байки, і випустите жирного черв’ячка. 
Половинка потерпатиме від ваших ревнощів. 
Почуття не всіх витримають це випробування. 
Більше довіряйте коханим. Це зміцнить стосун-
ки. Влітку важливо побути хоча б кілька тижнів 
удвох (дітям, до речі, не завадить погостювати у 
бабусь і дідусів). Одинокі Півні шукатимуть при-
чини своєї самотності. Насправді винні ви самі: 
шукаєте ідеал, якого не існує. Знизьте планку. Й 
тоді вже восени зустрінете кохання. 
У рік Коня Півням нагадають про себе задавнені 
болячки. 

2014-й — 
певно, 
найкращий 
для Собак 
із усього 
12-річного 
циклу. Правда, 
Собаки надто 
щедрі, й Кінь, що 
недолюблює марно-
тратників, навчить їх заощаджувати: вже 
восени муситимете затягти пасок. Та Конячка 
згодом поможе Собаці, «підкинувши» мож-
ливість підробітку. Для кар’єри вам потрібна 
тільки працьовитість. Максимально зібраними 
необхідно бути з травня по серпень. 
Протилежна стать не зможе вам опиратися. 
Та якщо вільним представникам знака нові 
знайомства потрібні, то одружені опиняться у 
двозначній ситуації. Людину, яка відіграє велику 
роль у житті самотніх Собак, вони зустрінуть на-
весні. Симпатія буде взаємною. Завважте, 2014-
й — ідеальний для створення сім’ї. Собаки, які 
вже знайшли половинку, ревнуватимуть. Та вам 
краще довіряти своїй половинці, бо безпідстав-
ні підозри можуть її образити. 
Женучись, як лайка в упряжці, швидко 
виб’єтеся з сил. Зменшіть темп, інакше потім 
півроку віддихуватиметеся, висолопивши язи-
ка. А після виснаження «перезавантажитися» 
Собакам буде дуже важко. 

Свині у 
році, що 
надходить, 
щастити-
ме. Коник, 
сусід по хліву, 
допомагатиме їй в 
усьому. Тотем року 
поблажливо ставиться до простодуш-
ності й гарячковості Кабанця, бо Коню й самому 
притаманні ці риси. 
Свиням необхідно починати відкладати гроші. 
Можете ховати їх під матрац чи покласти на 
депозит. Головне, щоб ви мали заощадження. 
Якщо у квітні-травні й у вересні-жовтні у Свинок 
не виявиться нічого «на чорний день», то буде 
сутужно. А от у листопаді-грудні вам щаститиме 
в лотереї — можете зірвати джек-пот. 
У рік Коня авторитет Свиней в очах керівництва 
зросте. На вас покладатимуться, але разом із 
довірою побільшає й відповідальності. Але ж 
інакше кар’єру і не роблять, чи не так? Важливо, 
щоб Свині не задерли п’ятачка. 
У 2014-му Свині будуть уважні, турботливі, й 
кохані це оцінять. У цілому рік Коня для Свинок, 
що побралися, пройде у гармонії, взаєморозу-
мінні, довірі. Захищаючи сім’ю, представники 
знака ладні пошматувати іклами будь-кого. 
Неодружені наважаться на шлюб. 
Восени можуть виникнути проблеми з хребтом, 
зокрема з поперековою ділянкою. 
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