
6.00 Се ры ял «Па ла са тае шчас-

це» (6+).

7.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні ны» 

(12+).

8.30 М/ф «Ску бі Ду» (6+)

9.00, 4.15 М/ф «Ду да і Да да» 

(0+)

9.25, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі» 

(0+)

9.50, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-

ведзь» (0+).

10.10, 3.40 «Ера лаш» (6+).

10.35 Ба я вік «Ня ўлоў ныя: Банг-

кок» (16+).

12.20 Скетч-шоу «6 кад раў» 

(16+).

13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі» 

(12+).

14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла дзёж-

ка» (12+).

17.50, 21.45 «Ураль скія пель ме-

ні» (16+).

19.00 Се ры ял «Ка ман да Б» 

(16+).

20.00 Ба я вік «Ня ўлоў ныя: джэк-

пот» (16+).

23.00 Се ры ял «Ту ман-2» (12+).

0.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск» 

(16+).

1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-

ка» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 На ві ны куль-

ту ры.

6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 

Ро мі Шнай дэр.

7.05 «Пеш шу...» Маск ва гру зін-

ская.

7.35 «Ай чы на і лё сы». Ма дза-

леў скія.

8.10, 22.20 «След чы Ці ха наў». 

Се ры ял.

9.00 «Гіс та рыч ныя па да рож жы 

Іва на Талс то га».

9.25, 17.55, 21.00, 2.35 Су свет-

ныя скар бы.

9.40, 19.45 Га лоў ная ро ля.

10.15 «На зі раль нік».

11.15, 21.15 «Лю дзі і дэль фі ны». 

Се ры ял.

12.25 «Ня скон ча нае НЗ». Дак. 

фільм.

12.55 Жыц цё вы дат ных ідэй. 

«Не яў клі да вы страс ці».

13.25 «Тэ ле тэ атр. Кла сі ка». 

Воль га Каз но ва на ТБ.

14.15, 20.05 «Аб са лют ны 

слых».

15.10 Пер ні ка вы до мік. «Пес ня 

сэ сэ на».

15.40 «Со неч ныя су пер штор-

мы». Дак. фільм.

16.35, 1.55 «Больш, чым ка хан-

не». Ала Ла ры ё на ва і Мі ка лай 

Рыб ні каў.

17.15 Бер лін скі фі лар ма ніч-

ны ар кестр на фес ты ва лях 

Еў ро пы.

18.10 «Ад люст ра ва ны час». 

Дак. се ры ял.

18.35 «Бліз кае ко ла Ула дзі мі ра 

Гра ма ці ка ва».

20.45 «Доб рай но чы, ма лыя!»

23.05 «Ёган Кеп лер». Дак. 

фільм.

23.35 Спек такль Алек санд рын-

ска га тэ ат ра «Рэ ві зор». За піс 

2004 го да.

6.00 «Быў час» з Аляк санд рам 

Па літ коў скім: «Фут бол у СССР». 

2006 год (12+).

6.55, 8.25, 9.40, 11.00, 11.40, 

12.55, 14.25, 15.40, 17.00, 17.45, 

18.55. 20.30, 21.40, 23.00, 23.40, 

0.55, 2.25, 3.40, 5.00, 5.45 Му-

зыч ная на сталь гія (12+).

7.20, 13.20, 19.20, 1.20 Маст. 

фільм «Пра фе сія — след чы» 

(16+).

8.50, 14.50, 20.50, 2.50 М/ф «Бю-

ро зна хо дак» (0+).

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 

час» (12+).

10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «На ро-

джа ныя ў СССР» (12+).

11.20 «Час пік» з У. Лісць е вым. 

1995 год (12+).

12.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-

най Віз бар. 2007 год (12+).

17.20 Маст. фільм «Стра ка зі ныя 

кры лы» (12+).

18.00 «Яло вая суб ма ры на» з 

Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс-

то рыя рус ка га ро ка. Аляк сей 

Хвас цен ка». 2006 год (16+).

23.30 Маст. фільм «Ма ты лёк» 

(12+).

0.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ў-

га род ца вым: «Led Zeppelіn». 

2004 год (18+).

5.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).

4.00, 10.30, 13.30, 15.30 Фут бол. 

«Яго Вя лі касць фут бол».

6.00, 10.00 Фут бол. «Ка ра леў-

ская сцеж ка».

6.30, 2.00 Алім пій скія гуль ні. 

«Жы выя ле ген ды».

7.30, 1.00 Алім пій скія гуль ні. 

«За ла сла вы».

9.35 «Гіс то рыі чэм пі ё наў».

16.15 Зі мо выя ві ды спор ту. 

«У па го ні за гіс то ры яй».

16.45 Аў та гон кі. «За ку лі са мі».

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Ве ла-

спорт.

22.15, 2.30 Ве ла спорт. Amstel 

Gold.

1.25 За яц над без дан ню. (12+).

3.20 Пра ві лы жыц ця фран цуз-

ска га хлоп ца. (16+).

5.10 Ве сель ча кі. (16+).

6.35 На ві ны з пла не ты Марс. 

(16+).

8.35 Ні хві лі ны спа кою. (12+).

10.00 Ягу ар. (16+).

12.00 Ту рэц кая для па чат коў цаў. 

(16+).

14.00 Ка хан не з пе ра шко да мі. 

(16+).

16.05 Дач ка май го бо са. (12+).

17.45 Два дні. (16+).

19.30 Парк куль ту ры і ад па чын-

ку. (18+).

21.30 Бяс плат ныя ўзо ры. (16+).

23.00 Пры го жыя дзяў чы ны. 

(16+).

6.00 М/ф (6+).

7.40 «Па еха лі!» (12+).

8.10 «Док тар І...» (16+).

8.40, 19.00, 2.05 «Аскол кі». Се-

ры ял (16+).

10.15, 3.35 «Су до выя страс ці». 

Дак. се ры ял (16+).

11.55, 17.15 «Ва раж біт ка» (12+).

13.00, 16.15 «Міс тыч ныя гіс то-

рыі» (12+).

14.00 «Ад кры та з Ак са най Бай-

рак» (16+).

14.55 «Прос тыя скла да нас ці» 

(12+).

15.25 «На ту раль ны ад бор» (12+).

20.50 «Тру фель ны са ба ка ка ра-

ле вы Джа ва ны». Се ры ял (12+).

21.50 «Са вец кія ма фіі» (16+).

22.40 «Рэ аль ныя гіс то рыі» (16+).

23.15 «Грань». Се ры ял (16+).

0.05 «Пра ме тэй». Фан тас ты ка 

(16+).

5.10 «Не рас кры тыя тай ны» 

(12+).

6.10, 18.20 Кіт (16+).

8.00 Ла-Ла Лэнд (16+).

10.25 Скі ві цы 2 (16+).

12.40 За ха валь нік Ме ся ца (0+).

14.25 Бры джыт Джонс: гра ні ра-

зум на га (16+).

16.30 З рэ ча мі на вы лет! (16+).

20.10 Пры шэль цы-3: узяц це 

Бас ты ліі (12+).

22.20 Дзя вят кі (16+).

0.20 Монстр (18 +).

2.25 Вель мі не бяс печ ная штуч-

ка (16+).

4.15 Па боч ны эфект (16+).

6.20 Асаб лі вас ці на цы я наль на га 

па ля ван ня (16+).

8.25 Су ха дол (16+).

10.30 Слон (12+).

12.30 Не бой ся, я з та бой! 

1-я част ка (12+).

14.10 Дом на або чы не (16+).

16.20, 4.30 Тры да ро гі. (12+).

18.15 9-я ро та (16+).

20.50 Мне не ба лю ча (16+).

22.55 Асаб лі вас ці на цы я наль-

най ры бал кі (16+).

0.50 Кра і на глу хіх (12+).

2.55 Кі но пра Аляк се е ва (12+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).

6.45 Зо на бу даў ніц тва. (12+).

7.10, 5.35 На ву ко выя не да рэ ч-

нас ці. (12+).

7.35 Не ве ра год ны док тар Пол. 

(16+).

8.20, 12.20, 16.30, 20.25, 2.35 Аў-

та-SOS. (12+).

9.05, 13.55 Дзі кі ту нец. (12+).

11.30 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

13.05, 14.45, 23.30 Ге ній: Пі ка-

са. (16+).

18.00, 22.00, 1.10, 4.05 Ле дзя ная 

да ро га. (12+).

18.50 80-я: дзе ся ці год дзе, якое 

ства ры ла нас. (16+).

19.35, 0.25 Рас сле да ван ні авія-

ка та строф. (16+).

22.45 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 

нас аб' яд на ла. (16+).

1.55 2000-я: час, ка лі мы ўба чы лі 

ўсё. (16+).

4.50 Не па ра жаль ныя кан струк-

цыі. (12+).

8.00, 22.00, 4.40 Ма хі на та ры.

9.00, 15.00, 21.00 Як гэ та зроб-

ле на?

10.00, 16.00, 19.00, 0.00, 3.50 
Па ляў ні чыя на рэ лік віі.

12.00 Вы жыць ра зам.

13.00 Ву ліч ная на ву ка.

14.00 Уз ры ва ю чы гіс то рыю.

17.00, 7.10 Раз бу раль ні кі 

ле генд.

18.00, 6.20 Хут кія і гуч ныя.

20.00, 5.30 За ла тая лі ха ман ка.

23.00 Скла ды: біт ва ў Ка на дзе.

1.00 Аме ры кан скі чоп ер.

2.00 Што маг ло пай сці не так?

2.55 Го лыя і на па ло ха ныя.

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зо на Х» 
(16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Ідэа льны во раг» (16+).
13.10 «Дзі ця чы док тар».
13.45 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.45, 15.25 Се ры ял «Цуд» (12+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «Спра ва жыц ця. Ад ра-
джэн не». Дак. фільм.
23.50 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.50 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 23.00 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 14.45 Се ры ял «Сля пая» 
(16+).
10.10, 19.00 «Знік лыя». Дра ма. 
1-я і 2-я се рыі (16+).
12.25 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
13.35 «На на жах». За ключ ны 
вы пуск (16+).
15.50, 0.20 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
16.40, 0.15 «Ні чо га са бе ньюз» 
(12+).
16.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Се не гал — Ка лум бія.
20.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Анг лія — Бель гія. У пе ра пын ку: 
«Спорт ла то 6 з 49», «КЕ НО».
23.05 «ЛавЛавСаr» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ка пыт кі з ма чан кай.

8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.

8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».

8.25, 18.30 «Пётр Ле шчан ка. 
Усё, што бы ло...» Маст. фільм 
(16+).

9.20, 17.50 «Ка ра лі эпі зо ду». Ва-
лян ці на Спя ран та ва (12+).

10.05 «Му зеі Бе ла ру сі».

10.30 М/ф (0+).

10.50, 16.40 «Ка пі тан Нэ ма». 
Маст. фільм, 2-я се рыя (12+).

12.50 «Бе ла русь як пес ня». Ан-
самбль «Ча раў ні цы».

13.15 Юбі лей ны кан цэрт Іры ны 
Ві да вай «Сак рэт шчас ця».

14.35, 22.20 «Апе ра цыя «Баг ра-
ці ён». «Ві цеб ска-Ар шан ская на-
сту паль ная апе ра цыя» (12+).

15.00, 21.05 «Шчыт і меч». 
Маст. фільм (12+).

16.15 «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Тэ ле вік та ры на.

19.30 «За піс кі на па лях». Ар-
кадзь Ку ля шоў.

20.10 «Бе ла рус кая кух ня». Ку-
ла га бе ла рус кая.

20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

22.45 «Люб лю і па мя таю». Ула-
дзі мір Му ля він.

6.45 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Швей ца рыя — Кос та-Ры ка.

8.50, 23.45 Фут бол. Дзён нік чэм-
пі я на ту све ту.

9.25 Слэм-данк.
9.55 Піт-стоп.
10.25 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Сер бія — Бра зі лія.
12.30 Ле ген ды су свет на га 
спор ту.
13.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Іст барн. 
1/4 фі на лу.

16.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Япо нія — Поль шча. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)

18.50 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 

Се не гал — Ка лум бія.

20.50 Гуль ні «на вы раст».

21.20 Трэ ні ро вач ны дзень.

21.55 Бас кет бол. Ква лі фі ка цыя 

да ЧС-2019. Муж чы ны. Чар на-

го рыя — Бе ла русь. (У пе ра пын-

ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 

7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 

9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 20.30 На-

шы на ві ны.

6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».

9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).

10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).

11.10 «Кант роль ная за куп ка» 

(12+).

11.50 «Мод ны пры га вор» (12+).

13.10 «Га ра ды-ге роі. Ста лін-

град» (12+).

14.20 «Ле ген ды цыр ка» (6+).

15.00 «Да вай па жэ нім ся!» 

(16+).

16.20, 23.30 «Муж чын скае/Жа-

но чае» (16+).

17.30, 18.20 «На са май спра ве» 

(16+).

18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-

нік (12+).

19.00 «Ня хай га во раць» (16+).

20.00 Час.

21.10 Се ры ял «Са до вае каль-

цо» (16+).

22.20 Се ры ял «Ад лі га» (16+).

0.25 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 

19.30, 22.30 «24 га дзі ны».

6.10, 17.25 «Мін шчы на».

6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-

ра га на строю» (6+).

7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».

9.00, 0.10 «За гад кі ча ла вец тва» 

(16+).

10.40, 23.05 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).

11.25 «Сле да кі» (16+).

11.50 «На слан нё». Се ры ял. 
За ключ ныя се рыі (16+).

13.50, 20.50 «Меч». Се ры ял 
(16+).
15.35 «Элік сір ма ла до сці» (16+).
16.50 «Мінск і мін ча не».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.55, 1.00 «Фір мен ная гіс то-
рыя». Се ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ма лая Ра дзі ма».
23.55 «Аў та па на ра ма» (12+).

6.00 Се ры ял «Аса» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 На ві ны (бя гу чы ра док).
8.05, 10.05, 13.15, 19.20 Се ры ял 
«Джа май ка» (12+).
14.00, 3.20 «Спра вы ся мей ныя. 
Біт ва за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 1.55 «Гуль ня ў кі но» (12+).
17.10 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра-2» (16+).
22.05 Маст. фільм «Фо кус-
нік-2» (16+).
0.10 Маст. фільм «Да ча» (0+).
2.50 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.
11.35, 20.40 Се ры ял «Чу жыя 
род ныя». (12+).
13.30 «Па кой сме ху». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір». (16+).
22.15, 23.10 Се ры ял «Склі фа-
соў скі». (12+).

0.05 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.

6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ». (12+).

7.55, 8.05 Се ры ял «Вяр тан не 

Мух та ра». (16+).

8.55 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).

9.40, 23.05 «НЗ.by».

10.25 Се ры ял «Да рож ны па-

труль». (16+).

12.10 «Суд пры сяж ных». (16+).

13.25, 18.30 Агляд. Над звы чай-

нае зда рэн не.

14.00 Се ры ял «ППС». (16+).

15.00, 16.35 Се ры ял «Ляс нік». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-

лы. Смерч». (16+).

23.30 «Вы ні кі дня».

0.00 Се ры ял «Свед кі». (16+).

7.00, 15.50, 19.25, 20.50, 23.55 

«На двор'е».

7.05 «Сяб ры Дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

7.15, 23.05 Се ры ял «Ка мі сар 

Рэкс» (12+).

8.00 «Май стар-клас».

8.15 Се ры ял «Мас коў ская са-

га» (12+).

9.10, 19.30 Се ры ял «Ім пе ра-

тры ца Кі» (16+).

10.15 «Зда роўе».

11.00, 17.50 Се ры ял «Сак ра-

тар» (16+).

12.25 Дэ тэк тыў «Ме ма ран дум 

Кві ле ра» (12+).

14.15 Дэ тэк тыў «Лэ дзі зні кае» 

(12+).

15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-

ка» (0+).

16.00 «Мульт па рад» (0+).

16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 

вост ра ве» (12+).

16.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 

(0+).

17.00 Се ры ял «За трым ка ў 

раз віц ці» (16+).

19.15 «Фэшн іs my пра фэшн».

20.40 «Ве чар ні ца» (0+).

20.55 «Да вед нік па кра і нах і кан-
ты нен тах» (0+).

21.00 Дра ма «Кромовъ» (16+).
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ША ЛІ. У біз не се 

спра вы мо гуць ака-

зац ца да во лі за блы-

та ны мі, маг чы ма на-

шэс це пра вя ра ю чых усіх мас цяў, 

а так са ма не вы клю ча ны інт ры гі 

ў вас за спі най. Гра шо вых праб-

лем па куль не прад ба чыц ца, але 

ў най блі жэй шыя дні на вас з усіх 

ба коў так і бу дуць сы пац ца са-

мыя роз ныя кап ры зы сяб роў і 

сва я коў. Трэ ба рас ста віць пры я-

ры тэ ты. Раз бя ры це ся ў сва іх 

шмат лі кіх лю боў ных за хап лен нях 

і не га ні це ся за тры ма зай ца мі. 

Пры слу хай це ся да ін ту і цыі і вы-

бе ры це са ма га вар та га.

СКАР ПІ ЁН. Па ча так 

тыд ня да стат ко ва 

бяс хмар ны. Ад чу е це 

пры ліў сіл і энер гіі. 

У па ня дзе лак з'я віц ца маг чы-

масць па леп шыць фі нан са вае ста-

но ві шча. Ва шы твор чыя па ры вы 

і вы со кую пра ца здоль насць ацэ-

няць і вы пі шуць прэ мію. У дру гой 

па ло ве тыд ня мо жа з'я віц ца но вая 

кры ні ца да хо ду. У чац вер па ра дуй-

це бліз кіх лю дзей пры ем ны мі па-

да рун ка мі. Пят ні ца бу дзе ўда лым 

днём для су стрэч і спат кан няў, вы-

ка рыс тай це гэ ты шанц.

СТРА ЛЕЦ. Зор кі 

абя ца юць доб ры на-

строй, со неч нае на-

двор'е і су стрэ чы з 

людзь мі, якія вам пры ем ныя і мі-

лыя. А ка лі вы не ў на строі, лепш 

ха вай це ся ад усіх, па будзь це ў 

адзі но це і з'я ві це ся, ка лі сі ту а цыя 

па леп шыц ца. У аў то рак ад моў це-

ся ад уся го, што вы клі кае хоць 

най мен шы су мнеў. У вас бу дзе 

вы ключ ны нюх на пад вох.

КА ЗЯ РОГ. У па чат-

ку тыд ня ад чу ван не 

адзі но ты бу дзе ўнут-

ра на пры гня таць і 

раз драж няць, але но вае зна ём-

 ства зме ніць гэ тую сі ту а цыю. 

У аў то рак і се ра ду вя лі кая не бяс пе-

ка пад ма ну і гра шо вых страт. Не 

вы клю ча на, што ў дру гой па ло ве 

тыд ня ад чу е це на стой лі вае за па-

тра ба ван не прай сці ся па кра мах 

і — вы ключ на ў мэ тах псі ха ла гіч-

най да па мо гі са бе — вы дат ка ваць 

тро хі гро шай. Ста рай це ся больш 

шпа цы ра ваць — све жае па вет ра 

вам ка рыс на. Ка лі ёсць вы бар — 

прай сці ся пеш шу або пра ехаць на 

транс пар це — ідзі це пеш шу.

ВА ДА ЛІЎ. У на ступ-

ныя сем дзён вар та 

тры мац ца да лей ад 

тых зна ё мых, якіх вы 

не лі чы це ўзо рам так ту і гус ту. 

Гэ тыя не на дзей ныя пры яце лі 

мо гуць сур' ёз на пад вес ці вас. 

У се ра ду лепш не вы ра шаць фі нан -

са вых праб лем. Гэ тым вы толь кі 

ўсклад ні це сі ту а цыю, якая скла-

ла ся. Плы ві це па ця чэн ні, усё са-

мо не як на ла дзіц ца. У чац вер не 

вар та зга джац ца на пры ваб ныя 

пра па но вы і лёг кія гро шы — за-

над та вя лі кая ве ра год насць рас-

ча ра ван ня. Ёсць ры зы ка, што ва-

шы та ям ні цы рас кры юц ца, на ват 

ка лі вы пры кла дзя це ўсе на ма-

ган ні, каб іх за ха ваць.

РЫ БЫ. На ды хо дзя-

чы ты дзень да стат-

ко ва спры яль ны ў 

фі нан са вым пла-

не, вы клю чэн нем мо жа стац ца 

толь кі се ра да, ка лі не аб ход на 

быць асця рож ны мі з гра шы ма 

і ўстрым лі вац ца ад фі нан са вых 

апе ра цый. Па спра буй це су ад нес-

ці свае пла ны са сва ім са ма ад-

чу ван нем. Так, вы хо ча це шмат 

ча го, і вам зда ец ца, што змо жа це 

гэ та ўсё ажыц ця віць. Але ці хо-

піць у вас сіл, энер гіі, зда роўя? 

Маг чы ма, да вя дзец ца ўнес ці ней-

кія ка рэк ты вы, а ад ча гось ці, на 

жаль, і ад мо віц ца цал кам.
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