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Рік Дерев’

Символ 2015 року Дерев’яна Коза ві-
зьме кермо влади в свої копитця 19 лю-
того. Згідно зі східним гороскопом, Коза 
внесе глибокі зміни в кожну сферу на-
шого з вами життя. Запальність, упер-
тість, непередбачуваність — ось які, не 
надто втішні, характеристики прита-
манні цьому знаку. 

Будувати будь-які глобальні плани 
гороскоп на 2015 рік не радить. У рік 
Кози це справа марна та невдячна. Впер-
та Коза поверне все по-своєму — і всі 
задумки доведеться переглядати в ав-
ральному порядку. Після спокійного та 
врівноваженого року Коня до капризної 
та примхливої Кози потрібно звикнути. 
Звичайно, як і кожен знак гороскопу, 
Коза всіма силами прагне до багатства, 
кохання та благополуччя. Але те, як вона 
досягатиме своїх цілей, сподобається не 
кожному. 

2015-й стане важливим періодом, 
що принесе багато змін. Що ж відбува-
тиметься на небі та як положення пла-
нет відіб’ється на нашому житті? Юпі-
тер пробуде в сузір’ї Лева до 12 серпня, 
благотворно впливаючи на все, що 
пов’язано з родиною і коханням. Са-
турн до 18 вересня продовжуватиме рух 
сузір’ям Скорпіона, а це вимагає від нас 
посиленої уваги до фінансових справ, 
уважності й точності в розрахунках. 
Нептун увесь 2015-й лишатиметься в 
знакові Риб, впливаючи на сферу меди-
цини. Виникнуть нові альтернативні ме-
тоди лікування багатьох захворювань, 
будуть успішними дослідження в галузі 
психіатрії. 

Загалом рік обіцяє бути досить емо-
ційним, насиченим на різні події, що ви-
кликатимуть приємні почуття і приму-
шують змінюватися на краще. Коза, як 
символ 2015 року, обдарує людей пози-
тивом і даром врегульовувати і вирішу-
вати будь-які конфлікти, причому навіть 
ті, які тягнуться багато років. 

2015 рік непогано підходить для на-
копичення заощаджень, несподіваних 
виграшів, приємних подарунків і по-
купок, про які люди давно мріяли. Той, 
хто ревно вірить в удачу, обов’язково 
доб’ється свого саме в рік Кози. Горо-
скоп-2015 попереджає: треба стати 
більш організованим і контролювати 
свої витрати, позбувшись від тих, що на 
цьому етапі життя зовсім не потрібні. 
До того ж не варто позичати гроші, по-
передньо не підстрахувавшись, бо ймо-
вірність того, що борги не повернуть, 
зростає. Основні покупки варто робити 
в кінці літа і протягом усієї осені, коли 
для цього буде максимально сприятли-
вий час. 

Овен (21 березня — 19 квітня) Телець (20 квітня — 20 травня) 

Рак (21 червня — 23 липня) 

Діва (23 серпня — 22 вересня) 

Близнюки (21 травня — 20 червня) 

Лев (24 липня — 22 серпня) 

Рік Дерев’яної Кози стане для 
Овнів досить успішним. У вас 
з’явиться реальна можливість зміни-
тися на краще. Чудово ладнатимете 
з людьми, що дозволить вам виби-
тись у лідери навіть там, де раніше 
були невдачі: в коханні та фінансах. 
Зірки застерігають Овнів, що цього-
річ великий ризик розгубити старих 
друзів. Представникам цього знака 
життєво необхідно відпочити в пер-
шій половині року. Вже влітку на вас 
навалиться стільки справ, що часу 
взяти тайм-аут не буде. 

У професійній сфері прийдеш-
ній рік видасться сприятливим. 
На когось чекає підвищення, хтось 
отримає цікаву пропозицію, а дехто 

пробіжиться вгору кар’єрними схо-
динками. 

Овен у 2015-му грошової скрути 
не матиме. З’являться нові джерела 
доходу. Зірки радять людям, що наро-
дилися під цим знаком, не спокуша-
тися на оборудки, які нібито мають 
принести «легкі» гроші: ризикуєте 
пустити за вітром усе. 

Енергетика на початку року зни-
жена, через що можете злягти з ГРВІ. 
Зміцнюйте імунітет, якщо не хочете 
пролежати у ліжку з термометром під 
пахвою, пропускаючи знакові у своє-
му житті події. Варто подумати про 
загартування і правильне харчуван-
ня. Найкраще вам підійде пасивний 
відпочинок на свіжому повітрі. Якщо 
не вдається вирушити в подорож, пі-
дійде і дача. Головне — не нидіти весь 
час на грядках, смикаючи бур’ян, а 
знайти час просто повалятися, на-
приклад, на березі озера або річки. 

Гороскоп-2015 обіцяє Овнам змі-
ни на краще у стосунках із проти-
лежною статтю. Якщо Овен-чоловік 
у пошуках другої половинки, зірки 
посприяють йому в цьому. Ваша об-
раниця зовсім поруч, треба лише 
роззирнутися. Самотня Овен-жінка 
повинна бути готова до доленосної 
зустрічі з лютого по червень, у вересні 
чи грудні. Шлюби, укладені в першій 
половині року, будуть найміцнішими. 

Тельці, які торік добровільно 
впряглися в понаднормову робо-
ту і піклування про близьких, у 
2015 році нарешті розслабляться. 
На вас чекають значні зміни на кра-
ще. Велика ймовірність, що пред-
ставники знака під заступництвом 
Дерев’яної Кози захопляться новою 
філософією та рішуче змінять свої 
життєві позиції. 

Телець не мислить себе без робо-
ти. А різних викликів і завдань, ви-
пробовуючи власні сили, поставите 
перед собою у 2015-му багато. Голо-
вне — не надірвати жили. Оцінюйте 
власні сили адекватно. Підвищена 
працездатність позначиться і на га-
манці, який приємно відтягуватиме 

кишеню. З’явиться можливість по-
кинути обридлу роботу. Тим, хто 
«дозріє» до того, щоб відкрити влас-
ну невелику справу, зірки віщують 
успіх. Найбільше вдасться заробити 
в першій половині року. Не вкладай-
те гроші необдумано. 

Здоров’я цьогоріч не підводи-
тиме представників цього знака, й 
енергії їм вистачить для утілення 
всього задуманого. Запорука безпе-
ребійної роботи вашого організму 
— вчасне харчування. 

У 2015 році-Тельцям раптово за-
манеться подивитися світ і гайнути 
на моря. Для декого поїздка може 
почати нову сторінку в житті. 

Розташування планет сприятли-
ве для виникнення і розвитку нових 
стосунків із протилежною статтю. 
На початку року Телець ризикує за-
кохатися до нестями, та не завжди 
почуття будуть взаємними. Парт-
нер може просто використовувати 
його, «розводячи» на гроші. Треба 
бути менш довірливими й частіше 
показувати свій характер. Багато 
народжених під цим знаком у 2015 
році зважаться піти до вівтаря. Ціл-
ком імовірно, що свою долю Телець 
зустріне за кордоном у відпустці чи 
відрядженні. Тоді, можливо, на ньо-
го чекатиме переїзд. 

У рік Дерев’яної Кози Ракам-са-
мітникам доведеться стати сміли-
вішими, визирнути зі своєї «бро-
ньованої» мушлі. Зірки віщують 
представникам знака благополучний 
рік без життєвих потрясінь. Не бійте-
ся зав’язувати нові знайомства, під-
корювати незвідані простори. 

В першій половині року сміливо 
перекресліть стару сторінку свого 
життя й розпочніть із чистого ар-
куша. Можете лишити у минулому 
людей, які вже давно перестали бути 
друзями і зараз лише руйнують вашу 
самооцінку, покинути роботу, що 
роками набивала оскому. Прочиніть 
кватирку і впустіть у своє затхле по-
мірне життя свіже повітря. 

Перші ж місяці нового року не 

будуть легкими й обіцяють Ракові-
трудоголіку загострення конкурен-
ції, збільшення навантаження на 
роботі. Головне — не опускати рук і 
вірити у власні сили. Спосіб підзаро-
бити завжди знайдеться. 

Здоров’я Раків у 2015-му буде 
відмінним. Основне — берегти свої 
нерви, інакше «трансформатор заіс-
крить». Тож не перенапружуйтеся на 
роботі, більше відпочивайте, бажано 
на природі. Збій нервової системи 
може призвести до серйозних захво-
рювань внутрішніх органів, знижен-
ня імунітету, частих ГРВІ. Коли за-
мислитеся про відпочинок, згадайте 
мальовничі куточки Батьківщини, де 
є на що подивитися і дізнатися багато 
цікавого. У 2015 році краще подоро-
жувати в компанії друзів або із поло-
винкою. Тільки поряд зі спорідненою 
душею зможете повністю «вимкнути-
ся» від проблем. 

Цьогоріч завоювати сердце того, 
поряд із ким ваше власне калатає 
шалено, без бою не вдасться. Не зда-
вайтеся, боріться за власне омріяне 
щастя. Повезе вільним Ракам, чиї 
серця ще ніким не украдені та не по-
шарпані душевними муками. У них 
з’явиться шанс зустріти свою другу 
половинку, що ощасливить їх без-
мірно. Доленосні зустрічі можуть 
відбутися в січні, серпні, вересні, 
першій половині жовтня та листо-
пада. 

Річний гороскоп-2015 обіцяє 
представникам знака багато вну-
трішніх змін і можливості для са-
морозвитку. Діви за своєю натурою 
дуже прив’язані до будинку, побу-
ту, дітей. Часто жінка-Діва, відда-
ючи всю себе сім’ї та господарству, 
почувається не до кінця щасливою. 
Спробуйте реалізувати себе у ціка-
вому хобі. Вдосконалюйтеся, біль-
ше читайте, запишіться у фітнес-
центр, на мовні курси, відвідуйте 
майстер-класи — одне слово, бу-
дуйте власну особистість. 

На відміну від багатьох менш 
підприємливих і передбачливих 
знаків, Діви у 2015-му, грамотно 
розпоряджаючись власними гро-
шима та вигідно вкладаючи їх, зу-

міють примножити добробут своєї 
сім’ї. Зазвичай представники цього 
знака зодіакального кола дуже ви-
важені, обережні й зайвий раз не 
ризикують, але цього року можуть 
зробити кілька вдалих сміливих хо-
дів. Збита фраза «Хто не ризикує, 
той не п’є шампанського» не втра-
чає актуальності: щоб зірвати джек-
пот, потрібно спочатку наважитися 
крутонути рулетку. 

На початку року Дівам небез-
печно застуджуватися: є велика 
ймовірність вірусних захворювань, 
що дадуть ускладнення на вухо, 
горло чи ніс. Тож, якщо не хочете 
прописатися в кабінеті у лора, бе-
режіться. Прислухайтеся до свого 
організму: поколювання, свербіж, 
заніміння, затерплість — усе це 
привід зробити візит до лікаря. Са-
молікуванням не захоплюйтеся, бо 
вилізе вам боком. 

На початку року багато віль-
них Дів закохається до нестями. 
На щастя, ці сильні почуття, які б 
могли зруйнувати вас ізсередини, 
виявляться взаємними, тож клеїти 
пластир на розбите вдрузки серце 
вам не доведеться. Бережіть ці сто-
сунки. Гороскоп радить Дівам на 
самому початку цукеркового пері-
оду не приховувати від половинки 
таємниць, розкриття яких згодом 
могло би захмарити ваше спільне 
щастя. 

У рік Дерев’яної Кози Близнюки 
будуватимуть нові великі плани з 
непохитною вірою у краще майбут-
нє. І так воно неодмінно буде. Адже 
2015-й — час глобальних змін для 
народжених під цим знаком. Саме в 
2015-му Близнюки почнуть утілюва-
ти свої найважливіші задуми. Спіл-
куватися й розумітися з людьми ста-
не для представників знака значно 
простіше. Це дозволить «входити 
без стуку» в будь-які двері, знайти 
нових справжніх друзів і впливових 
покровителів. 

Невгамовні Близнюки прагнуть 
змін. Дехто наважиться змінити 
остогидлу роботу, дехто — відкрити 
власну справу. Приказка «Все, що не 
робиться, — на краще» спрацьову-

ватиме тут на 100%. 
Якщо не знехтуєте профілак-

тикою, ваші проблеми зі здоров’ям 
обмежаться нежитем і застудою. 
Легковажне ж ставлення до задавне-
них хронічних хвороб, із якими вже 
встигли звикнутися, відгукнеться 
серйозними загостреннями. Дове-
деться довго лікуватися. Добре було 
б уже на початку року обстежити ор-
гани, які раніше давали привід для 
занепокоєння. Не завадить пропити 
вітаміни. Увага! В рік Кози зростає 
ризик травм. Дотримання техніки 
безпеки при керуванні автомобілем 
і на робочому місці — головне пра-
вило Близнюка-чоловіка на 2015 рік. 
Не перепрацьовуйте, якщо не хоче-
те до кінця року отримати синдром 
хронічної втоми. Не відмовляйте 
собі у повноцінному відпочинку й 
обов’язково використовуйте черго-
ву відпустку. 

Кохання стане визначальним 
для Близнюків упродовж усього 
року. Свідомий власної сексуальнос-
ті й владний, Близнюк доможеться 
в амурних справах усього, чого за-
бажає. Вільні представники знака 
змінюватимуть партнерів, як колеса 
на піт-стопі, поки не «проколються», 
закохавшись по-справжньому. Якщо 
комусь таки вдасться довести вас до 
вівтаря, сім’я буде міцною і щасли-
вою довгі роки. Закоханість і шлюб 
змінять життєві позиції Близнюків. 

Прийдешній рік Дерев’яної 
Кози видасться для представників 
цього сильного та самодостатнього 
знака зодіакального кола вдалим і 
насиченим. Вдасться і попрацю-
вати, і відпочити, і розважитися. 
Леви не терплять фальші, й цього 
року вам не доведеться прикидати-
ся, вдавати із себе того, ким ви не 
є, вдягати маски, підлаштовуючись 
під обставини. Зможете залишати-
ся самим собою — щирим, відвер-
тим, хоч подекуди й занадто прямо-
лінійним. 

Більшість Левів у рік Кози бу-
дуть задоволеними наповненістю 
своїх гаманців. Особливо ті, хто 
працює розумово. Хтось нарешті  
в’їде до відремонтованого новень-

кого помешкання, хтось, втомив-
шись гарувати «на дядю», відкриє 
власний бізнес. І Коза, настраше-
на Лев’ячими зубами та кігтями, в 
усьому вам сприятиме. Зірки засте-
рігають: не потрібно брати кредити 
або позичати гроші в першій поло-
вині року. 

Астрологи запевняють: сер-
йозних проблем зі здоров’ям Леви 
у 2015-му не матимуть. Але й ви-
пробовувати себе на міцність та-
кож не варто. Не дивуйтесь, якщо, 
проходивши тиждень у мокрому 
взутті, зляжете з температурою, а 
крижаний коктейль, перехилений 
у барі, «помститься» ангіною. Здо-
ровий спосіб життя — ваша про-
грама-максимум на цей рік. Якщо 
запишетесь у «тренажерку» чи на 
заняття із йоги, то забезпечите собі 
міцне здоров’я на роки вперед. Від-
почивати Левам найкраще у квіт-
ні-травні або вересні. Ідеальний 
варіант — екзотичні острови (хоча 
Туреччина з Болгарією теж піді-
йдуть). 

На особистому фронті у пред-
ставників цього знака — без пора-
зок. Якщо ви зараз обтяжені сто-
сунками, відчуваєте, що почуттів 
між вами не лишилось, а постійні 
суперечки виснажують вас обох, 
порвіть. Значить, зовсім скоро 
з’явиться шанс зустріти саме ту лю-
дину. 


