
23 Я ВИВЧАЮ УКРАЇНСЬКУ
№ 3  ( 3 )  б е р е з е н ь  2 0 1 1

Гороскопчик

ІМІШ (Крокодил). 16, 21 березня; 10, 30 квіт-
ня; 20 травня; 9, 29 червня; 19 липня; 
8, 28 серпня; 17 вересня; 7, 27 жовтня; 
16 листопада; 6, 26 грудня, 15 січня; 4, 
24 лютого. Значення цього знаку — море. 
Народжені в ці дні відзначаються емоцій-
ністю, заряджені творчою енергією. У них 
вирує жага діяльності, а тому з головою 
вони занурюються в нові ризиковані про-
екти, хоча подекуди відчувають безпорад-
ність і розгубленість. Туга за комфортом 
і затишком робить крокодилів дуже чут-
ливими, їм краще за все вдаються професії 
лікаря й педагога. Іноді ці натури легко 
втрачають рівновагу. Тоді вони відверта-
ються від усього світу й друзів — реалії 
нашого життя перестають цікавити їх, вони 
з головою поринають у світ ілюзій. Таких 
людей інколи називають диваками.

ІЇК (Вітер). 17, 22 березня; 11 квітня; 1, 
21 травня; 10, 30 червня; 20 липня; 9, 
29 серпня; 18 вересня; 8, 28 жовтня; 17 
листопада; 7, 27 грудня; 16 січня; 5, 25 
лютого. Люди, що народилися під цим 
знаком, подібні до бурі; вони «накачані» 
здоров’ям. Їх можна назвати людьми твор-
чими, одухотвореними. Люди Вітру праг-
нуть вплинути на навколишній світ, зміни-
ти його за допомогою творчих ідей і вчин-
ків. Вони різнобічні, непередбачувані, 
талановиті. Іік завжди комунікабельний: 
люди цього знаку здатні висловити най-
складніші думки найпростішим, доступ-

ним розумінню всіх і кожного, чином. Але 
попри всю позитивну налаштованість 
людей Іік, їм властива певна нерішучість, 
внутрішня несміливість, інколи навіть від-
сутність «почуття боргу», тож часто вони 
намагаються «втекти» від проблем, просто 
пережидаючи, поки все вирішиться само 
собою. В оточенні ці люди сприймаються 
по-різному: хтось їх не шанує за внутріш-
ню пасивність, хтось любить за приємність 
у спілкуванні.

АКБАЙ (Сон). 18, 23 березня; 12 квітня; 
2, 22 травня; 11 червня; 1, 21 липня; 
10, 30 серпня; 19 вересня; 9, 29 жовтня; 
18 листопада; 8, 28 грудня; 17 січня; 6, 
26 лютого. Народжені в ці дні прагнуть 
духовної й фізичної стабільності, затишку 
в будинку й сім’ї. Саме родина є для них най-
більшим притулком і захистом, що дає їм 
силу й упевненість. Свою енергетичну слаб-
кість вони заповнюють творчими ідеями й 
інтуїцією, яка допомагає вийти зі складних 
ситуацій. Більшість із них консервативні, 
раціональні й наділені потужним органі-
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чих, як найсильніший магніт, хоча й на-
магаються нікого не впускати глибоко 
в душу. Такі люди для всіх є загадкою. 
Найчастіше — егоїсти.

КІМІ (Мандрівник). 1, 26 березня; 15 квіт-
ня; 5, 25 травня; 14 червня; 4, 24 липня; 
13 серпня; 2, 22 вересня; 12 жовтня; 1, 
21 листопада; 11, 31 грудня; 20 січня; 
9, 29 лютого. Значення цього зодіакаль-
ного знаку — мандрівник між світами. 
Народжені в ці дні отримали від богів 
легкий характер, вони комфортні в спілку-
ванні, з ними приємно, затишно; але вони 
миттєво впадають у меланхолію, схильні 
до депресій, розчарувань, помічаючи в житті 
лише погане. Вони панічно бояться змін, 
надто залежні від матеріального благопо-
луччя, консервативні. Утім, з ними завжди 
приємно поговорити — їх цікавлять філо-
софія, релігія й окультні науки. З них вихо-
дять найсильніші маги й астрологи. 

МАНИК (Рука). 2, 27 березня; 16 квітня; 6, 
26 травня; 15 червня; 5, 25 липня; 14 сер-
пня; 3, 23 вересня; 13 жовтня; 2, 22 лис-
топада; 12 грудня; 1, 21 січня; 10 люто-
го. Народжені в ці дні наділені неабиякою 
силою, їх енергія б’є через край, що робить 
їх активним центром будь-якого товарист-
ва. Темперамент, артистичні таланти, здіб-
ності цілителя — усе для них приберегли 
завбачливі боги. Люди, що народилися під 
знаком Маник, великодушні й природні за 
будь-яких обставин. З одного боку, вони — 
одинаки, а з іншого — у товаристві вміють 
бути невимушеними, комунікабельними. 
І ніхто насправді не здогадується, що там 

на серці в людині-маник, головне – бути 
яскравим, непересічним, оригінальним.

ЛАМАТ (Місяць). 3, 28 березня; 17 квіт-
ня; 7, 27 травня; 16 червня; 6, 26 липня; 
15 серпня; 4, 24 вересня; 14 жовтня; 3, 
23 листопада; 13 грудня; 2, 22 січня; 
11 лютого. Божество-покровитель — 
богиня Місяця Ічхель з кроликом — тоте-
мом-оберегом (Нагуаль). Люди, народжені 
в ці дні, хитрі й розумні, здатні ретельно 
аналізувати ситуацію й робити правиль-
ний хід. Боги поділилися з ними задатка-
ми цілителів-знахарів й магів-чарівників. 
А крім усього іншого — це справжні «тру-
доголіки», які найвищий сенс життя вбача-
ють у праці за покликанням. Інше для них 
не є суттєвим. Вони випромінюють спокій, 
з ними затишно. Усі свої якості вони спря-
мовують на вирішення ділових ситуацій, 
що допомагає їм досягти значних успіхів 
у кар’єрі.

МУЛУК (дощ). 4, 29 березня; 18 квітня; 8, 
28 травня; 17 червня; 7, 27 липня; 16 серпня; 
5, 25 вересня; 15 жовтня; 4, 24 листопада; 
14 грудня; 3, 23 січня; 12 лютого. Значення 
цього зодіакального знаку — вода, краплі 
дощу, риба. Божество-покровитель — бог 
дощу Чаака. У людей, народжених у ці дні, 
ясний розум, багатий емоційний і чуттєвий 
світ. Фантазій теж багато, революційних 
ідей не менше. Тому часто ці люди обира-
ють творчі професії, зокрема режисуру, 
акторство, рекламу, дизайн. У школі такі 
учні беруть участь у всіх заходах: роблять 
стінні газети, виступають на концертах, різ-
номанітних святах чи в інсценізаціях, Вони 

заторським талантом, що зумовлює їх 
лідерство в колективі. Досить часто вони 
впадають у роздуми про сенс життя, стаю-
чи для оточення равликом, який сховався 
у свою мушлю.

КААН (Сім’я). 19, 24 березня; 13 квітня; 
3, 23 травня; 12 червня; 2, 22 липня; 11, 
31 серпня; 20 вересня; 10, 30 жовтня; 
19 листопада; 9, 29 грудня; 18 січня; 7, 
27 лютого. Значення цього зодіакаль-
ного знаку — зрілість. Народжені в ці дні 
дуже тісно пов’язані із землею; їм надано 
гарну можливість реалізації своїх почуттів 
і думок у художніх сферах (музиці, танцях, 
живописі). Люди цього знаку знають, що 
таке натхнення; вони здатні дати діло-
ву пораду, підказати щось доречне, але 
наполягати на чому-небудь не наважують-

ся. Сприймають життя надто серйозно, 
болісно реагуючи на критику чи зауважен-
ня. Якщо необхідно, вони швидко знай-
дуть прекрасні можливості для власно-
го зростання й духовного розвитку. Такі 
люди перспективні, бо націлені на власне 
вдосконалення.

ЧІКЧАН (Змія). 20, 25 березня; 14 квітня; 
4, 24 травня; 13 червня; 3, 23 липня; 
12 серпня; 1, 21 вересня; 11, 31 жовтня; 
20 листопада; 10, 30 грудня; 19 січня, 
8, 28 лютого. Значення цього зодіакаль-
ного знаку — Чумацький Шлях. Що наро-
дилися в ці дні, добре розвинені фізично 
й духовно. Здатні являти світові пристрас-
ні емоції й бурхливі почуття, залучаючи до 
них оточення: «Ох, ми страждаємо! А ви 
приєднуйтесь». Хоча в цьому теж є певний 
шарм, адже близькі й друзі з натхненням 
починають їм співчувати. Представники 
цього знаку притягують до себе оточую-
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дуже самостійні й незалежні, мають свою 
думку, яку здатні відстояти навіть перед 
старшими чи начальством. Божественні 
милості пролилися на них рясним дощем. 

ООК (Собака). 5, 30 березня; 19 квітня; 9, 
29 травня; 18 червня; 8, 28 липня; 17 сер-
пня; 6, 26 вересня; 16 жовтня; 5, 25 лис-
топада; 15 грудня; 4, 24 січня; 13 люто-
го. Люди, що народилися під цим знаком, 
відрізняються особливою вірністю своїм 
близьким. І хоча вони можуть бути рев-
ниві до непристойності, не ображайтеся 
на них, їхнє серце в цей момент розри-
вається від любові. А любов, як відомо, 
живе разом із ненавистю. Для цих людей 
особливо важливі сім’я й дружба, їм пот-
рібна сильна емоційна підтримка. Друзям 
вони дуже віддані, щиро й відповідаль-
но ставляться до всіх проблем близьких 
їм людей. Завжди готові надати посильну 
допомогу всім, хто її потребує.

ЧУЕН (Мавпа). 6, 31 березня; 20 квіт-
ня; 10, 30 травня; 19 червня; 9 липня, 
29 липня; 18 серпня; 7, 27 вересня; 
17 жовтня; 6, 26 листопада; 16 грудня; 
5, 25 січня; 14 лютого. Люди, що народи-
лися під знаком Чуена, обожнюють бувати 
в товаристві друзів, у центрі уваги оточен-
ня. У такі хвилини розквітає їх талант спів-
розмовника, здатного полонити слухачів 
цікавими історіями. Вони талановиті від 
природи, вона дала їм усе найкраще. Люди 
цього знаку – чуттєво-романтичні, люб-
лять «погратися» з близькими та й взагалі 
все роблять граючись. Щоправда, іноді під 
завісою гумору чи іронії ховаються обра-
жені почуття й незагоєні душевні рани. 
Це ускладнює життя мавп, однак вони 
не завжди готові позбутися образ.
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ЕБ (Череп). 7 березня; 1, 21 квітня; 11, 31 
травня; 20 червня; 10, 30 липня; 19 серпня; 
8, 28 вересня; 18 жовтня; 7, 27 листопада; 
17 грудня; 6, 26 січня; 15 лютого. Значення 
цього зодіакального знака — череп або ж 
магічний символ гарбуз — запасна голо-
ва. Люди цього знаку всі сили витрача-
ють на досягнення поставленої мети, хоча 
удари долі й непередбачувані обставини 
їх дуже бентежать. Адже в глибині душі 
вони чутливі й вразливі. У них є одна істот-
на перевага — вони рідко дозволяють 
прорватися накопиченому в душі розд-
ратуванню й люті. Щоб зберегти душевну 
рівновагу, люди цього знаку намагаються 
досягти загального визнання, сподіваю-
чись при цьому, що їхні близькі допомо-
жуть у цьому.

БЕН (маїс). 8 березня; 2, 22 квітня; 
12 травня; 1, 21 червня; 11, 31 липня; 
20 серпня; 9, 29 вересня; 19 жовтня; 
8, 28 листопада; 18 грудня; 7, 27 січня; 
16 лютого. Бен дарує своїм підопічним 
невичерпні творчі можливості, що реалі-
зуються в усіх сферах мистецтва. Люди, 
що народилися під цим знаком, букваль-
но випромінюють упевненість у непо-
рушності вічних цінностей життя. Вони 
жадібні до знань, талановиті у багатьох 
сферах. Болісно реагують на спроби ото-
чення обмежити їхню свободу, тому готові 
відстоювати свої права. Їх дуже часто 
кидає з однієї крайнощі в іншу, саме тому 
так важливо допомогти їм утриматися на 
тонкій смужці землі між двома безодня-
ми. Це люди протиріч, побороти які вони 
часто не в силах.

Сторінка Парижського   
кодексу майя. XV ст.
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іншу — людина-каабан буквально фонта-
нує ними. Ніколи не знаєш, на чому ж він 
зупиниться остаточно, через що складно 
зрозуміти, що ж для нього головне. Каабан 
незалежний і самодостатній, щодо всього 
має власну думку, інколи цілком катего-
ричну (це дещо насторожує його друзів). 
Подекуди боїться майбутнього. У колі 
близьких і друзів привертає до себе увагу 
як джерело енергії, ентузіазму, щоразу 
нових розваг. Загалом з ним складно й лег-
ко водночас.

ЕТЦНАБ (Меч, Ніж). 13 березня; 7, 27 квіт-
ня; 17 травня; 6, 26 червня; 16 липня; 
5, 25 серпня; 14 вересня; 4, 24 жовт-
ня; 13 листопада; 3, 23 грудня; 12 січня; 
1, 21 лютого. Ці люди дотепні, практичні, 
обожнюють усе нове. Вони ввічливі, уміють 
підлаштуватися до оточення, уникнути 
небажаних конфліктів, що створює навко-
ло них доброзичливу, сердечну атмосферу. 
Конфлікти не для них, адже головне — жити 
в злагоді з іншими. Але ніколи не забудуть 
подбати й про себе, обираючи найкраще. 
Такі якості натури й характеру забезпе-
чують їм цілком комфортне життя, вели-
ке коло друзів, приятелів, прихильників. 
І що цікаво: усі приймають їхні пріоритети 
й шанують їхні чесноти. У професії здатні 
досягати гарних результатів завдяки вмін-
ню поводитися з людьми.

КАУАК (буря, грім). 14 березня; 8, 28 квіт-
ня; 18 травня; 7, 27 червня; 17 липня; 
6, 26 серпня; 15 вересня; 5, 25 жовтня; 
14 листопада; 4, 24 грудня; 13 січня; 
2, 22 лютого. Кауакі природжені акто-

ри-трагіки, правда, виступають не в теат-
рі, а на сцені свого власного життя. Тут 
вони звільняються від емоційної напруги, 
подібно до того, як грозова хмара в будь-
який момент здатна вибухнути громом. 
Ніколи не розумієш, коли вони щирі, а ко-
ли — грають. Їхня гра, досягаючи великої 
емоційної сили, здатна захопити всіх при-
сутніх. Але варто не піддаватися каукакам, 
бо всередині вони залишаються цілком 
спокійними й раціональними. А свої бурх-
ливі емоції сприймають як цікаву гру.

АХАУ (Сонце). 15 березня; 9, 29 квітня; 19 
травня; 8, 28 червня; 18 липня; 7, 27 сер-
пня; 16 вересня; 6, 26 жовтня; 15 листо-
пада; 5, 25 грудня; 14 січня; 3, 23 лютого. 
Ахау — це дуже різнобічні люди, обда-
ровані, здатні глибоко відчувати й внут-
рішньо переживати все, що відбувається 
навколо. Ідеалісти. Вірять у великі сили 
добра, тому часто розчаровуються в житті, 
якщо стикаються зі злом, несправедливіс-
тю, підлістю. Але потужна сила життя й 
сонця, дарована їм богами, визволяє з 
полону розчарувань й знову дає сили для 
повноцінного існування. Дуже життєвий 
знак, покликаний служити добру, красі, 
справедливості. Люди-сонця вирізняють-
ся з-поміж інших своєю позитивною енер-
гетикою й здатністю владнати всі проблеми, 
щиро вірячи в добро. «Легкість буття» — ось 
їх кредо, досить часто викликає глухе роз-
дратування навколишніх. Ці люди легко 
втрачають ґрунт у себе під ногами. Але 
майже завжди АХАУ знаходять джерело 
таємних містичних знань.

ІІШ (ягуар). 9 березня; 3, 23 квітня; 
13 травня; 2, 22 червня; 12 липня; 
1, 21 серпня; 10, 30 вересня; 20 жовтня; 
9, 29 листопада; 19 грудня; 8, 28 січня; 
17 лютого. Цей знак щедро ділиться зі 
своїми підопічними талантом перетворити 
будь-який сірий день на сонячне диво, яскра-
ве свято. Народжені в цей день — люди з від-
мінним смаком і незнищенною любов’ю 
до красивих речей. Люблять красиво 
одягатися, жити з комфортом. Для цього 
готові багато працювати. Іноді вони, прав-
да, можуть «замріятися» і відчувають себе 
абсолютно втраченими в матеріальному 
світі, коли на них падає лавина повсяк-
денних справ. Але вроджений оптимізм 
примушує їх братися за справу, робити 
своє життя яскравим й сповненим гарних 
вражень.

МЕН (орел). 10 березня; 4, 24 квітня; 14 
травня; 3, 23 червня; 13 липня; 2, 22 сер-
пня; 11 вересня; 1, 21 жовтня; 10, 30 лис-
топада; 20 грудня; 9, 29 січня; 18 люто-
го. Мен передбачає здібності до віщуван-
ня, пророцтва; має ясний розум і різні 

таланти. Завжди здатний об’єктивно поці-
нувати ситуацію, розібратися без зайвих 
емоцій у справі чи конфлікті. Це викликає 
повагу до них як поборників справед-
ливості, тож люди-орли мають авторитет 
у друзів і колег. Розвинена інтуїція допо-
магає їм у вирішенні багатьох складних 
справ, що зумовлює їхній цілком оптиміс-
тичний настрій. Люди цього знаку хочуть 
бути вільними, подібно орлам, щоби під-
нятися над буденністю життя. Чи вийде це 
в них? Завжди показує час. 

КІІБ (Сова). 11 березня; 5, 25 квітня; 
15 травня; 4, 24 червня; 14 липня; 3, 
23 серпня; 12 вересня; 2 , 22 жовтня; 
11 листопада; 1, 21 грудня, 10, 30 січня; 
19 лютого. Божество-покровитель — 
сова — страж садів підземного світу. Сови 
дуже талановиті, обов’язкові й чутливі. Ці 
якості відкривають їм великі можливості 
в реалізації задуманих планів і найсміливі-
ших мрій. Якщо ж совам не дістає фізичної 
сили, вони компенсують подібний «недолік» 
духовними ресурсами, що також працює на 
результат. Не варто робити на них тиск, Кііб 
може й розсердитися — і тоді у справу піде 
гострий і сильний «дзьоб». Краще надати 
їм свободу польоту й зрозуміти, що на волі 
сови здатні на великі подвиги.

КААБАН (Земля). 12 березня; 6, 26 квіт-
ня; 16 травня; 5, 25 червня; 15 липня; 
4, 24 серпня; 13 вересня; 3, 23 жовтня; 
12 листопада; 2, 22 грудня, 11, 31 січня, 
20 лютого. Значення цього зодіакального 
знаку — земля, веселка. Каабани — справж-
нє стихійне лихо. Одна ідея тут же змінює 
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