Қымбатты
біздің оқырман!
Өмірдің берер қуанышы шексіз ғой! Қаңтар айы қатаған аязбен аяқталғанымен, сіздер
үшін ақпанға даярлаған сыйлықтарымыз жағымды болады деген жақсы үміттеміз. Ең
бастысы, жақындарыңыз бен сүйіктілеріңіздің қасыңызда күліп-жайнап жүруі ғой! Жыл
мезгілдері тек терезедегі суреттің өзгеруі емес пе? Өзіңізбен үйлесімділікте болып,
әрбір атқан жаңа таңға қуанышпен қарауды ұмытпаңыз. Кей сәттерде бір минутқа
аялдап, айналаңызда болып жатқан бұрын-соңды байқамаған заттарға назар
аударыңыз. Бүгінмен өмір сүріңіз, өміріңіз жарқын болсын! Ойлаған ойларыңыз жүзеге
асады! Сеніңіз және әрекет етіңіз!
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16.00

Fashion Kids
“Chinese New Year”
14.00

01
14

Қытай жаңа жылы қарсаңында балалар
сәнді көрсетілімі.
Детский показ мод в честь китайского
нового года.

Ғашықтар күні
День влюбленных

Оркестр

Деніңіз сау болсын!

17.00

Жизнь всегда удивительна и прекрасна! Январь завершился небывалыми морозами, но
на февраль у нас большие планы, так как весна уже совсем рядом. Главное, чтобы
любимые и дорогие вам люди были здоровы и счастливы! А времена года — это всего
лишь перемена картины за окном. Помните, важнее всего быть в гармонии с собой,
любить то, что мы делаем и радоваться каждому новому дню. Останавливайтесь
иногда на минуту и обращайте внимание на моменты, которых вы раньше не
замечали. Живите сегодня и живите ярко! Все задуманное обязательно сбудется!
Верьте и творите!

Fame city-ден ұтыс ойыны
Розыгрыш от Fame city
Балаларға арналған іс-шара
Детское мероприятие
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Ал сіздер үшін қуаныш пен мерекенің шуақты беттерін дайындап қойдық. Нөмір
қонақтары – Қарақат пен Қыдырәлі. Сән жаңалықтары, теріге күтім, дәмді пицца мен
қазақстандық кино туралы. Сізге пайдалы әрі керекті ақпараттар ұсынамыз деген
үміттеміз.

Наши дорогие читатели!

10

Астана қаласы Мемлекеттік филармониясы
үрмелі аспаптар оркестрінің концерті өтеді.
Состоится концерт духового оркестра
Государственной филармонии города Астаны.

17
18

16.00

Ну а мы для вас подготовили солнечные страницы добра и счастья. Специальными
гостями стали наши звезды Каракат и Кыдырали, также из номера вы узнаете о
модных новинках, секретах ухода за телом, вкусной пицце и казахстанском кино.
Надеемся, мы вновь подарим вам полезную и нужную информацию.

“Алтын Ұя”
көрмесі
Выставка
“Алтын Ұя”

Будьте здоровы!

10.00
22.00

Атриумда Қазақстан дизайнерлерінің
қайырымдылық көрмесі өтеді.
В атриуме состоится благотворительная
выставка Казахстанских дизайнеров.

Атриумда мерекелік іс-шара өтеді. Сізді тосынсыйлар, ойындар мен түрлі сыйлықтар күтеді.
В атриуме состоится праздничная
программа.Вас ждут призы, игры и подарки.

25
Би фестивалі
Танцевальный
фестиваль
17.00

Керемет би жарысы өтеді.
Состоится грандиозное
танцевальное состязание.
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История дня влюбленных

world

В католическом и
протестантском мире отмечают
праздник влюбленных. День
Святого Валентина существует
более XV веков. В Древнем Риме 15
февраля каждый год отмечали
праздник изобилия - Луперкалий - в
честь бога Фавна (Луперк - одно из
его прозвищ), покровителя стад. А
за день до Луперкалий отмечался
праздник римской богини брака,
материнства и женщин Юноны и
бога Пана.

Ғашықтар
күнінің тарихы
Католиктер мен
протестанттар әлемі барлық
ғашықтар күнін тойлауда. Әулие
Валентин Күнінің XV ғасырдан
ұзақ тарихы бар. Ежелгі Римде 15
ақпанда жыл сайын молшылық
мерекесі тойланатын –
Луперкалий – Фавн құдайының
құрметіне (Луперк – оның
аттарының бірі), табындардың
қамқоршысы. Луперкалийге дейін
бір күн бұрын римнің неке, аналық
және әйелдердің құдайы Юнона
мен Пана құдайының мерекесі
аталып өтетін.
Бұл күні қыз-келіншектер махаббат
хаттарын жазып, оларды үлкен
урнаға салатын, оның ішінен ер
кісілер хаттар тартатын. Сосын әр
ер адам қай қыздың хатын алып
шықса, соның көңілін табуға
тырысатын.

05

Антикалық Грецияда бұл мереке
Панургии деп аталатын – Пана (рим
мифологиясында - Фавн) құдайының
құрметіне арналған салттық
ойындар – табындардың,
ормандардың, егістіктер мен
құнарлылықтың қамқоршысы.
Мифология бойынша Пан – көңілқой
мен тентек, сыбызғыда тамаша
ойнайды және нимфаларды өз
махаббатымен мәңгі қуалап жүреді.
Бұл күнді «Құстардың үйленуі» деп
атаған туралы мәліметтер

сақталған, өйткені құстар жылдың
екінші айының екінші аптасында
неке жұптарын құрады деген пікірде
болатын.

отбасының жағдайын ойлап,
империя мен жауынгерлік
борыштарын екінші ретке қояды
деп есептелген.

Әулие Валентин күнімен
байланысты түрлі аңыздар бар.
Олардың ішінде ең әдемісі мен
әсерлісі – христиан уағызшысы
туралы, ол 269 жылы император
Клавдий ІІ-нің тыйымына
қарамастан рим империясының
легионерлері мен олардың
сүйіктілерінің некелерін қиған.

Әулие Валентин ғашықтарға жаны
ашып, оларға жан-жақты қолдау
көрсетуге тырысқан: ұрысқандарды
табыстырған, олар үшін махаббат
өлеңдерін шығарып берген, жас
жұптарға гүлдер сыйлап,
сарбаздардың некелерін жасырын
кескен.

Жауынгерлік рухты сақтау үшін
император легионерлерге үйленуге
тыйым салатын жарлық шығарған.
Өйткені үйленген адам өз

Клавдий II бұл туралы біліп қойып,
дін қызметшісін түрмеге қамауға
бұйрық береді, сәлден соң оны өлім
жазасына кеседі. Әулие Валентиннің
соңғы күндері де романтика
ареолымен қоршалған.
Аңызға орай, оған түрме
қызметкерінің соқыр қызы ғашық
болады, алайда, Валентин, дін
қызметкері ретінде үйленбеуге ант
еткен, оның сезімдеріне жауап бере
алмайды. Алайда өлім жазасына бір
күн қалғанда 13 ақпанда ол қызға
әсерлі хат жазып, өзінің
махаббатын білдірген. Өлім
жазасынан кейін хат туралы білген
қыздың көзі жазылып кетіпті
делінеді.

В этот день девушки писали
любовные письма, которые
помещали в огромную урну, а затем
мужчины вытягивали письма, и
каждый начинал ухаживать за той
девушкой, любовное письмо которой
он выбрал.
В античной Греции этот праздник
назывался Панургии - ритуальные
игрища в честь бога Пана (в римской
мифологии - Фавн) - покровителя
стад, лесов, полей и их плодородия.
В мифологии Пан - весельчак и
повеса, прекрасно играет на свирели
и вечно преследует нимф своей
любовью.
Сохранились сведения, что этот
день называли также «Птичьей
свадьбой», так как считалось, что
птицы образуют брачные пары
именно во вторую неделю второго
месяца года.
Существует множество легенд,
связанных с именем Святого
Валентина. Наиболее красивая и
романтичная из них - это история о
христианском проповеднике,
который в 269 году венчал
легионеров римской империи с их
возлюбленными, несмотря на

запрет императора Клавдия II.
Для сохранения воинского духа
императором был издан указ,
запрещающий легионерам женитьбу,
так как считалось, что женатый
думает о том, как прокормить
семью, а не о благе империи и
воинских доблестях.
Святой Валентин сочувствовал
влюбленным и старался всячески им
помочь - мирил поссорившихся
возлюбленных, сочинял для них
письма с признаниями в любви,
дарил цветы молодым супругам и
тайно венчал солдат.

Согласно легенде, в него влюбилась
слепая дочь тюремщика, но
Валентин, как священник, давший
обет безбрачия, не мог ответить
на ее чувства. Однако в ночь перед
казнью 13 февраля написал ей
трогательное письмо, где рассказал
о своей любви. А девушка, прочитав
послание уже после казнили
священника, прозрела.
Предполагается, что именно
оттуда берет начало традиция
писать в День Святого Валентина
любовные записки - «валентинки».
Источник:
https://sputnik-georgia.ru

Клавдий II, узнав об этом, велел
бросить священника в тюрьму, а
вскоре подписал указ о его казни.
Ореолом романтики окутаны и
последние дни жизни Святого
Валентина.

Дәл осы жағдайдан кейін Әулие
Валентин Күнінде махаббат
хаттарын жазу дәстүрі бастау
алады делінеді – «валентинкалар».
Дереккөз: https://sputnik-georgia.ru
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Головкин Қарағанды облысының
“Құрметті азаматы” атанды
Орта салмақта жеңіліп көрмеген кәсіпқой
боксшы Геннадий Головкин 15 қаңтарда
Қарағандыға келіп, оған елге сіңірген еңбегі
үшін «Қарағанды облысының Құрметті
азаматы» атағы берілді, оны куәлайтын
куәлік, медаль мен лента табысталды.
Головкинге аталмыш құжатты Қарағанды
облысының әкімі Ерлан Қошанов табыс
етті. Салтанатты рәсім Нұркен
Әбдіровтың спорттық кешенінде өтті.

sport
sport

Удостоверение Головкину вручил аким
Карагандинской области Ерлан Кошанов.
Церемония прошла в спортивном комплексе имени
Нуркена Абдирова.
«Благодарю вас за оказанную высокую честь.
Очень приятно. Я думаю, что мы неоднократно еще
поднимем флаг нашей Республики Казахстан на
мировых аренах. Я думаю, также неоднократно
будет звучать гимн нашей страны. Вы меня
мотивируете на новые успехи. Хочу обратиться ко
всем родителям — приводите детей в спортивные
секции. Всем — занимайтесь спортом и будьте
здоровы», — сказал Геннадий Головкин сразу после
вручения удостоверения.
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Источник: www.today.kz

Біз көбінде Қазақстанда жасалған заттарды
өз деңгейінде бағаламаймыз. Ал бұл қолдауға
мұқтаж отандық өнім ғой. Әрине, бұл жерде
қарапайым көз тастауға да тұрмайтын
тауар туралы айтып тұрған жоқпыз, оны
айтудың да қажеті шамалы. Бірақ, кейде
біздің сапаның креативтілігі мен сонылығына
таңғалатынымыз соншалық, тіпті бұрынғы
скептикалық ойымызды еріксіз өзгертеміз.

«Осындай құрметтеріңізге алғысымды
білдіремін. Өте қуаныштымын. Әлемдік
ареналарда Қазақстан Республикасының
байрағын әлі де көп көтеретінімізге
сенімдімін. Еліміздің әнұранын әлі талай
естиміз деген үміттемін. Сіздер мені жаңа
жетістіктерге рухтандырасыздар. Әкешешелерге айтқым келеді –
балаларыңызды спорт үйірмелеріне
әкеліңіздер, баршаңыз спортпен
айналысыңыз және дендеріңіз сау болсын»,
- деді Геннадий Головкин.

culture

Дереккөз: www.today.kz

Головкин получил удостоверение почетного
гражданина Карагандинской области
Непобежденный казахстанский боксер-профессионал
Геннадий Головкин, выступающий в средней весовой
категории, 15 января приехал в Караганду, где ему
вручили удостоверение о присвоении ему звания
«Почетный гражданин Карагандинской области»,
а также прилагающиеся к нему медаль и ленту.

Біздің кино

culture

Қазір біз сіздің назарыңызды
қазақстандық киноға аударғымыз
келеді. Соңғы кездері кеңінен
таралған тақырып, келісетін
шығарсыз. Сонау Кеңес
уақытында, кино Шәкен Айманов
сынды қаһармандар арқасында
өзгеше сипатқа ие болып тұрған
кезде, қазақ фильмдері халық
арасында танымалдылыққа ие
болып, көптің жүрегіннен
мәңгілікке ойып тұрып орын алды.
Шын мәнінде, бізде халықтың
көңілінен шығатын кино түсіре
алатын дарынды тұлғалар болған
және бар. Қазір 10 жыл бұрынғыға
қарағанда картина әлдейқайда
әдемірек. Қазақстандық кино
сахнаға шығып, өз концертін
қоюда. Алайда, Кеңес фильмдері
заманында қазақ классиктері өз
табыстарына жетіп, тіпті нағыз
кәсібилік көрсетіп, барша халықты
өздерінің ғажап туындыларымен
баурады.
Біздің қазіргі режиссерлер өсті,
отандық өндірушінің киносы
танымалдылыққа ие болуда және
Мы часто недооцениваем то, что
сделано в Казахстане. А ведь это
отечественный продукт, который
нуждается в поддержке. Конечно,
иногда такой продукт
действительно не стоит нашего
внимания, но, к счастью, все чаще
бывает наоборот. Порой качество
и креативность «наших»
заставляют даже скептиков
изменить свое мнение.
И на этот раз мы хотим обратить
ваше внимание на казахстанское
кино. Еще в Советское время, когда
киноискусство носило иной
характер, благодаря таким
личностям, как Шакен Айманов,
казахские фильмы завоевывали
публику и оставались в сердцах
людей на долгие годы. На самом
деле, у нас были и есть
талантливые люди, которые
умеют снимать кино и собирать
полные залы. Сегодня картина
стала намного лучше, чем 10 лет
назад. Казахстанское кино
вырвалось вышло на первые полосы
и радует зрителей действительно
хорошими картинами.
Хотя и в XX веке казахские
классики демонстрировали
настоящий профессионализм,
покоряли всех своими

залда халық арасы көбеюде. Әрине,
үлкен қолдауды қажет етеді. Бірақ,
біз өз картиналарымызды өз
деңгейінде бағалаймыз деп айтуға
әлі ерте. Көбінде халық жергілікті
туындыларды елемейді, шүбә
келтіреді. Біз қазақстандық киноны
жиі сынап, мінейміз. Оны
салыстырып, одан «Star wars»-ты
күтеміз. Бәлкім бізге отанымызға
деген махаббат пен өз
мемлекетімізге деген дұрыс қарымқатынас жетіспейтін шығар. Кейде
жай ғана жақсы жұмыс жасауға
ұмтылған жастарға сеніп,
қабылдап, қуану қажет. Америка да
бірден тұрғызылған жоқ, барлық
нәрсе тәжірибемен, біліммен және
халық қолдауымен келеді. Өзіңіздің
сондай жақын және шетелдік
жұмыстарға ұқсамайтын туған
фильміңізге көңіл бөліңіз. Себебі
біздің өз тарихымыз бен салтдәстүріміз бар емес пе?! Бізге бірлік
пен бір-бірімізге деген достық
қарым-қатынас жетіспейді. Фильм
таңдау арқылы өзіңізге жақынын
қолдайсыз. Және біздің өнімнің
үлкен болашағы бар екенін көресіз.
удивительными творениями,
современные режиссеры заметно
выросли, кино отечественного
производителя становится
популярным, и люди с
удовольствием идут на сеансы.
Конечно, поддержки должно быть
много. Но еще рано говорить о том,
что мы ценим свои картины так,
как должны. Зачастую публика
относится скептически к местным
произведениям киноискусства. Мы
слишком много критикуем
казахстанское кино, сравниваем его
с голливудским и ждем своих
«Звездных войн». А возможно, нам
элементарно не хватает любви к
родине и правильного отношения к
своей стране. Нужно иногда
просто верить и принимать,
радоваться за молодых ребят,
которые стремятся сделать
хорошую работу. Все приходит с
опытом, со знаниями и, конечно,
поддержкой. Уделите время своему
родному кино — такому близкому и
не похожему на зарубежное. У нас
ведь своя история и свои традиции.
Нам не хватает сплоченности и
доброго отношения друг к другу.
Выбирая фильм, поддержите то,
что находится рядом. И увидите,
что у нашего продукта большое
будущее.
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Chaplin
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ұтыс-ойыны

Розыгрыш
Chaplin

20 қаңтар күні «Хан Шатыр» СОСО-да балалар
ойын-сауық шарасы шеңберінде Chaplin
кинотеатры тарапынан оның ашылуна орай
ұтыс-ойыны болып өтті. 14 қаңтар күні киноға
билет алушылар ұтыстар мен бағалы
сыйлықтар ойынына қатысу мүмкіндігіне ие
болды. Жеңімпаздарды кез-келген кино
сеанстарына 10 мерзімсіз билет, 5 кг
қатырылған йогурт, кола мен попкорн
жиынтығының тартулық комбосы және бас
жүлде – теледидар күтіп тұрды!
Ұйымдастырушылар өздерінің клиенттерін
қуантып, жеңімпаздар сыйлықтарын алып, мәз
болып тарқасты. Өз бағыңыздың жанатынына
сеніңіз, ол сізді күтпеген жерден күтіп алады!

20 января в ТРЦ «Хан Шатыр» в рамках
детского мероприятия прошел розыгрыш в
честь открытия кинотеатра Chaplin.
Обладатели билетов в кино, которые
приобрели их 14 января, имели шанс принять
участие в розыгрыше призов и ценных
подарков. Счастливчиков ждали 10
бессрочных билетов на любые сеансы в кино,
5 кг замороженного йогурта, подарочный
комбо-набор Coca Cola и попкорна и главный
приз — телевизор! Организаторы
порадовали своих гостей, победители
получили подарки и остались очень
довольны. Верьте в свою удачу, и она
обязательно вас найдет!
10
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Балалар
бақытты болуы қажет!

20 қаңтарда «Хан Шатыр» сауда орталығының жақсы
дәстүрі бойынша жарқын балалар мейрамы болып өтті.
Сәнді костюмдер, көңілді аниматорлар, ұтыстар,
сыйлықтар мен тосын сыйлар ең кішкентай
келушілерді қуантты. Кішкентай қонақтар қуана
қатысқан қызықты бағдарлама залдағы барша қауымға
жылы сезімдер сыйлады. Ойындар, билер мен ән
атриумды әрлендіріп, бәріне ұмытылмас әсер сыйлады.

Дети должны быть
счастливыми!
20 января, по доброй традиции торгового центра «Хан
Шатыр», прошел яркий детский праздник. Красочные
костюмы, веселые аниматоры, призы, подарки и сюрпризы
порадовали самых маленьких посетителей. Интересная
программа, в которой с удовольствием участвовали
маленькие гости, дарила самые теплые эмоции всем в
зале. Игры, танцы и песни украсили атриум и подарили
гостям ТРЦ незабываемые впечатления.
11
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Музыка әлеміне сапар шегіңіз!
«Хан Шатыр» СОСО-ның қалыптасқан жақсы
дәстүрі бар – келушілердің құлақ құрашын
қандырып, әсем әуенімен жүректеріне жылу
сыйлайтын үрмелі және дәстүрлі оркестрлердің
жанды дауыс концерті. Мұндай шығармашылық
кештер күнделікті ойлардан арылуға себепші
болып, өмірді жаңа энергиямен толтырғандай
әсер береді. Әрбір дерлік демалыс сайын атриумда
оркестрдің тірі концертін тамашалауға келіңіз.
Ғажап музыкадан керемет әсер алыңыз!

Окунитесь в мир музыки!
В ТРЦ «Хан Шатыр» есть отличная традиция —
живые концерты с участием настоящего духового
оркестра или оркестра национальных
инструментов, которые покоряют слушателей
своим звучанием и дарят наслаждение для души.
Такие творческие вечера позволяют отдохнуть
от рутинных мыслей: живая музыка успокаивает и
наполняет приятной энергией. Почти каждые
выходные в центральном атриуме вас ждет
концерт живого оркестра! Приходите и получите
удовольствие от красивой музыки!
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Жұлдызды жұп:
Қарақат пен
Қыдырәлі

Звездная пара: Каракат и Кыдырали
Добрый день! Рады вас видеть!
Сегодня вы украсите наш «Хан
Шатыр» своим выступлением и
порадуете всех посетителей,
которые уже с нетерпением ждут
вашего выхода. Как поживаете?
Спасибо, у нас все отлично! Готовы к
выходу. Сегодня прекрасный праздник
и хочется подарить людям свое
тепло.

Қайырлы күн!
Сіздерді көргенімізге
қуаныштымыз! Бүгін
сіздер біздің
“Хан Шатырды”
өздеріңіздің жарқын
әуендеріңізбен
әрлендіріп, сіздерді
асыға күткен бүкіл
келушілерді
қуантасыздар.

Ваша жизнь наверняка расписана по
часам. Как вы все успеваете?
Иногда мы работаем до самой ночи. В
силу того, что работы много,
приходится жертвовать своим сном.
Нужно ведь еще и уделить внимание
детям, которых нам дал Всевышний.
Даже если наше выступление будет
длиться полчаса, это занимает много
времени. Мы стараемся со всеми
сфотографироваться, дать
автографы фанатам, не хочется
никого оставлять без внимания, и
поэтому мы уделяем время всем.
Благодаря нашей энергии и силам, мы
еще и успеваем выезжать в
командировки, давать концерты и
выступать в разных уголках страны.
Также мы снимаем передачу «Ана мен
бала». Этот проект тоже требует
времени: съемки, подготовка, детали и
прочее.
Какова цель проекта «Ана мен бала»?
В рамках передачи обсуждаются
самые важные проблемы и вопросы,
касающиеся детей и матерей:

khan guest
Қалдарыңыз қалай?
Рақмет, бізде бәрі керемет! Шығуға
дайынбыз. Бүгін керемет мереке,
сондықтан халыққа өзіміздің жылуды
сыйлағымыз келіп тұр.
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Сіздер барлығына қалай үлгіресіздер?
Жұмыстарыңызды бітіру үшін
уақыттарыңызды қаншалықты
өлшеуге болады?
Кейде біз түннің бір уақытына дейін
жұмыс істейміз. Жұмыс көп
болғандықтан, ұйқыны тәрк етуге тура
келеді. Онымен қоса, Жаратушы берген
балаларға да көңіл бөлуіміз керек. Біздің
сахнаға шығып ән айтуымыз жарты
сағат болса да, ол көп уақыт алады. Біз
барлығымен суретке түсуге,
жанкүйерлерге автографтар беруге
тырысамыз, ешкімді елеусіз

қалдырғымыз келмейді, сол үшін бәріне
уақыт бөлеміз. Өзіміздің энергиямыз бен
күшіміздің арқасында біз іс-сапаларға
шығуға, әртүрлі концерттер беруге
және еліміздің түкпір-түкпірінде өнер
көрсетуге де үлгіреміз.
Гастрольдік сапарларға қаншалықты
жиі шығасыздар?
Кейде шығамыз. Сондай-ақ, «Ана мен
бала» бағдарламасын түсіреміз. Бұл
жобаға да уақыт кетеді. Түсірілімдер,
дайындық және т.б.
«Ана мен бала» жобасының мақсаты
қандай?
Аталған бағдарламада балалар мен
аналарға байланысты ең үлкен
ғаламдық мәселелер мен сұрақтар
талқыланады. Тәрбие, денсаулық,

маңызды кеңестер, өзекті жаңалықтар,
жас аналар үшін тәжірибе мен бүкіл
отбасы үшін бағалы мысалдар.
Ал біздің сауда орталығына
қаншалықты жиі келесіз?
Біздің «Хан Шатырмен» әріптестігімізге
жылдардың жүзі болды. Бұл жерде біздің
өз дүкеніміз бар, сондықтан біз
туғандай болып кеткенбіз. Біз өзіміздің
брендті жасадық және өз дәрежемізді
ұстаудамыз. Біздің бренд – бұл сапа,
сенім мен біздің дәстүрлерімізді сақтау.
Біз үшін біздің жобалар балаларды
тәрбиелеу, мықты ұрпақ пен тәуелсіз
Қазақстан үшін пайдалы болуы
маңызды.
Қысқа әрі нұсқа әңгімелеріңіз үшін
рақмет! Бар жақсылықты тілейміз!

воспитание, здоровье, полезные советы,
актуальные новости, опыт для молодых
мам и ценные примеры для всей семьи.
А как часто вы посещаете наш
торговый центр?
На протяжении долгих лет мы
сотрудничаем с ТРЦ «Хан Шатыр». У нас
есть свой магазин, поэтому тут мы уже,
как родные. Мы основали свой бренд и
держим марку. Наш бренд — это
качество, доверие и сохранение
традиций. Для нас важно, чтобы наши
проекты были полезны для воспитания
детей, для растущего сильного
поколения и будущего независимого
Казахстана.
Спасибо за короткую, но
познавательную беседу! Всего вам
доброго!
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X Rider и Mini Rider
аттракциондары
Бұл аттракциондар әлемдік индустрияның соңғы
әзірлемелерін, шынайы уақыт тәртібіндегі
стереоскопиялық ауқымды бейнені, қозғалыс имитациясын
салушы динамикалық қозғалғыш креслоларды, ауқымды
дыбыс және ауа мен жел қозғалысының арнайы
эффектерінің қосымша жабдықтарын, толық сезімге берілу
эффектілерін бойына жинаған.
Адреналин мен таңғажайып сезімдер кепіл етілген!
Келіп, өзіңіз көз жеткізіңіз.
«Хан Шатыр» СОСО, 4-қабат, «Fame city» ойын
орталығы.

Аттракцион
X Rider и Mini Rider
Аттракционы, объединившие в себе последние разработки
мировой индустрии:
стереоскопическое объемное изображение в режиме
реального времени, динамические подвижные кресла,
имитирующие движения, объемный звук и дополнительное
оборудование для специальных эффектов движения воздуха
и ветра, а также для полноты ощущений. Адреналин и
невероятные эмоции гарантированы!
Приходите убедитесь своими глазами.
ТРЦ «Хан Шатыр», 4-й этаж, игровой центр «Fame city».
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Rixos Borovoe Сізді Щучье
көлінің айнасында орман мен
таудың тамаша суреті
бейнеленетін сиқырлы
әлеммен танысуға шақырады.
Нөмірлер мен сьюттарда
әрбір ұсақ-түйекке дейін
қарастырылған.
Ресторандарда, барларда,
СПА мен кеңес залдарында сіз
астамдық пен қызмет
көрсетудің жоғары деңгейін
сезесіз.

BOROVOE

Ұлттық парктің қарағай орманы мен
қайың тоғайының қоршауында
орналасып, орман мен өзен бейнелерінің
керемет сұлулығын үйлестірген Rixos
Borovoe табиғат баурайында демалыс
өткізуге шақырады.
• Щучинсктің орталығына дейінгі
қашықтық: 8,5 км.
• Бурабайдың орталығына дейінгі
қашықтық: 14 км.
• Әуежайға дейінгі қашықтық: 287 км.
Қыстың бір жылымық күні оянып...
Бурабай ұлттық паркінің елеңсіз
қарағай және қайың ормандарымен
қоршалған Rixos Borovoe Шучье өзенінің
бойындағы пейішті ұсынады. 200-ге
жуық нөмірлер мен төрт түрлі

tourism
сьоттарда бір уақытта жайлылық пен
астамдық сезіне аласыз. Ашық
панорамды көрінісі бар нөмірлер
жайлылыққа назар аудара отырып,
жылы және талғамды дизайнмен
жасалған. Rixos Borovoe-ның
ресторандары мен барлары,
конференция мен кеңес залдары,
сонымен қатар СПА салоны сіздің «қонақ
үй» туралы түсінігіңізді өзгертеді.

Жоғары қызмет деңгейі бар барлық
қажетті жабдықтармен жабдықталған
залдары арқылы Rixos Borovoe кез келген

Rixos Borovoe приглашает вас в
сказочный мир, где в великолепном
зеркале озера Щучье отражается
лесной и горный пейзаж. Во всех
номерах и сьютах гостиницы
продумана каждая мелочь. В
ресторанах, барах, СПА и залах для
совещаний вас ждет истинная
роскошь и высокий уровень
обслуживания.

Дәмді тағамдар дәмінен рахат
алыңыз...
Rixos Borovoe қонақ үйінде Сіз біздің
шеф-аспаздарымыздың білікті
қолдарымен дайындаған түрік, осман
және итальян асүйлерінің ең дәмді
тағамдарының дәмін тата аласыз. Ал
алкогольді сусындардың және
шараптардың бай жинағы бар The Barда сіз Rixos Borovoe қонақ үйінің
мәртебесін сезіне аласыз.
Өзіңізді ерекше сезінесіз...
Rixos Borovoe Wellness & SPA өзіңізді
жақсы сезінуге, толық релаксация
жасауға және жан арасындағы
теңгерімге қол жеткізуге арналған ең
сәнді орын болып табылады.
Жұмсақ интерьер, заманауи фитнес
жабдықтары, жылы жүзу бассейні, бу
бөлмелері мен жағымды демалыс аймағы
Rixos Borovoe Wellness & SPA-ны демалыс
пен рахаттың тамаша орнына
айналдырады.
Rixos Wellness & SPA қызметтерін
күнделікті сағат 8:00 бастап 24:00
дейін ұсынады.
Ләззат әлеміне саяхат
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Біздің СПА-терапевт сіздің денеңіздің
қажеттіліктеріне сәйкес келетін дауа
тәртібін таңдауға көмектеседі. Spa
аймағында болудың алғашқы сәтінен
бастап сізге қалған барлық демалыс
бөлмелеріне міндетті түрде экскурсия
өткізеді.

безмятежными сосновыми и березовыми
лесами Национального парка Боровое. В
200 номерах и сьютах четырех
различных типов вы сможете
одновременно ощутить комфорт и
роскошь. Номера с панорамным видом
имеют теплый и элегантный интерьер с
акцентом на комфорт. Рестораны и
бары, залы для совещаний и
конференций, а также салон СПА отеля
Rixos Borovoe изменят ваше
представление о понятии «гостиница».
Насладитесь вкусом
изысканных блюд...
В ресторанах гостиницы Rixos Borovoe
вы сможете попробовать самые
изысканные блюда турецкой, османской
и итальянской кухни, приготовленные
искусными руками наших шеф-поваров. А
в The Bar, с его богатой коллекцией
алкогольных напитков и вин, вы
испытаете все привилегии Rixos
Borovoe.

іс-шараларды керемет өткізе етеді. 500
адамдық үлкен бал залы мен
кездесулерге арналған 4 залда сіздің
іскерлік кездесулеріңіз,
конференцияларыңыз, қабылдауларыңыз,
тойларыңыз және соған ұқсас ісшараларыңыз тиімді және жайлы өтеді.
Aл Rixos Borovoe бизнес орталығы
өмірлеріңізді айтарлықтай жеңілдетіп,
кез келген тілектеріңізді орындауға
дайын.
Rixos Borovoe-мен бірге өмірден ләззат
алыңыз!

Отель Rixos Borovoe, окруженный
сосновыми и березовыми чащами
Национального парка, сочетающего
лесной и озерный пейзаж, предлагает
отдых в объятиях природы.
• Расстояние до центра
Щучинска: 8,5 км.
• Расстояние до центра Бурабай: 14 км.
• Расстояние до аэропорта: 287 км.
Проснувшись в теплый зимний день...
Rixos Borovoe предлагает рай на берегу
озера Щучье, окруженный

Путешествие в мир удовольствий
Терапевт нашего СПА поможет вам
выбрать процедуру, соответствующую
потребностям вашего тела. С первого
момента пребывания в зоне СПА для вас
обязательно проведут тур по всем
комнатам отдыха.

Вы почувствуете себя
особенным...
Rixos Borovoe Wellness & SPA является
самым роскошным местом для
улучшения самочувствия, полной
релаксации и достижения баланса между
телом и душой. Мягкий интерьер,
современные тренажеры, теплый
плавательный бассейн, паровые
комнаты и приятная зона отдыха
делают Rixos Borovoe Wellness & SPA
чудесным местом для расслабления и
наслаждения.

Благодаря залам с высоким уровнем
обслуживания, оборудованным всей
необходимой техникой, Rixos Borovoe
обеспечит безупречное проведение
любых мероприятий. В большом бальном
зале на 500 человек и четырех залах для
совещаний ваши конференции, деловые
совещания, конгрессы, приемы, свадьбы и
другие мероприятия пройдут
эффективно и комфортно. Бизнес-центр
Отеля Rixos Borovoe готов выполнить
любое ваше пожелание, что значительно
облегчит планирование и проведение
событий.

Rixos Wellness & SPA оказывает услуги
ежедневно с 8:00 до 24:00.

Наслаждайся жизнью вместе с Rixos
Borovoe!
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Chaplin
11 қаңтарда «Хан Шатыр» СОСО-да көптен күткен керемет,
алты залды «Чаплин» кинотеатры ашылды. Әзірше жалпы
сыйымдылығы 236 орынды тек 3 зал іске қосылған. Олар
ыңғайлы әрі жайлы орындықтармен жасақталған. Айта
кететін жайт, алғаш рет Қазақстанда билеттер сатуды тез
әрі ыңғайлы ететін автоматтандырылған терминалдар
қойылған. Сондай-ақ, «Чаплинде» қонақтарға жаңа self-service
аумағы ашылған, онда келушілер бардағы кез-келген ұнаған
заттарды өздері алып, лезде билет те сатып ала алады.
Келіңіздер, ең жаңа киноларды «Чаплинмен» бірге
тамашалаңыздар!
«Хан Шатыр» СОСО, 2 қабат.
11 января в ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось долгожданное
открытие нового шестизального кинотеатра «Чаплин». Это
красивое и уютное место ждет своих клиентов и готово
представить невероятные большие экраны с потрясающим
звуком! На данный момент зрителей ждут 3 зала общей
вместимостью 236 мест. В залах установлены современные
комфортные кресла. Хочется отметить, что впервые в
Казахстане в кинотеатре установлены автоматизированные
терминалы по продаже билетов, которые сделают процесс
покупки более быстрым, удобным и интерактивным. Также в
Chaplin работает новая система обслуживания гостей – зона
self-service, где зрители смогут сами выбрать продукцию бара и
сразу же приобрести билеты на сеансы. Приходите за
настроением и смотрите все новинки вместе с нами!

Neo

khan news
“ХАН ШАТЫР” СОСО, 0 қабат - ТРЦ “ХАН ШАТЫР”, 0 этаж - 8 705 781 8455, 8 778 934 9495

Далада біршама аяз, ал «NEO bistro» дәмханасында жылы, жайлы әрі дәмді! Сіз итальян интерьерінің атмосферасына еніп, жоғары
сапалы өнімдердің уникалды рецептурасымен даярлаған тағамдардан дәм татасыз. Табалдырығымыздан аттай сала
эстетикалық ләззат мекеніне саяхат жасайсыз, дәмді тағамдар мерекесіне тап боласыз.
Жай күндері кез-келген талғамға сай дәмді әрі тойымды БИЗНЕС-ЛАНЧТЕН дәм тата аласыз! Қызу жұмыс күні «NEO bistro»
позитивті әрі жайлы атмосферасында демалғанға не жетсін!

neo_bistro.astana

ТРЦ «Хан Шатыр», 2-й этаж.

За окном — мороз, а в кафе «NEO bistro» уютно, тепло и вкусно!
Вы можете погрузиться в обстановку итальянского интерьера, попробовать блюда из высококачественных продуктов уникальной
рецептуры. Открывая дверь в это кафе, вы совершаете путешествие в страну эстетического удовольствия и праздника вкуса. В
будние дни Вы можете отведать вкусные, сытные БИЗНЕС-ЛАНЧИ на любой вкус! Что может быть лучше, чем отвлечься от дел в
разгар рабочего дня и отдохнуть в уютной и позитивной атмосфере «NEO bistro»!
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ҚҰРМЕТТІ ҚОНАҚТАР!
СІЗДІҢ ЫҢҒАЙЛЫЛЫҒЫҢЫЗ
ҮШІН C КІРЕБЕРІСІ
ҚАЙТАДАН АШЫЛДЫ.
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
ВНОВЬ РАБОТАЕТ ВХОД C.
W W W. K H A N S H AT Y R .C O M

АҚПАН АЙЫНДА ҚОСЫМША
В КІРЕБЕРІСІ АШЫЛАДЫ
В ФЕВРАЛЕ ТАКЖЕ
ОТКРОЕТСЯ ВХОД В

Өтіп бара жатқан қыста стильді болып,
келе жатқан көктемнің жылы сәулесінен
ләззат алыңыз.
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fashion

Жаңа трендтер өз бойында қолайлылық
пен ыңғайлылықты үйлестірген. Түс
шешіміне келетін болсақ, бұл жерде
дизайнерлік ойлар ешқандай шектелмеген.
Сән әлемінде өсімдік, флористикалық және
жыртқыштық принттер мен этникалық
мақамдар сол күйінде қалуда. Киімдегі
кестелер, сондай-ақ, іскерлік жейделер,
блузкалар мен шалбарларда да кеңінен
таралады. Киімдегі геометрия мен
өрнектердің ретсіз үйлесімі өзінің
өзектілігін жоғалтпайды.

Новые тренды сочетают в себе
практичность и удобство. Что касается
цветовых решений, то тут дизайнерские
мысли ничем не ограничены.
В моде также останутся растительные,
флористические и хищные принты, а также
этнические мотивы. Невероятно популярна
вышивка на одежде, в том числе и на
деловых рубашках, блузках и брюках. Не
теряет своей актуальности геометрия и
хаотичное сочетание узоров.
Будьте стильными уходящей зимой и
наслаждайтесь теплыми лучами
грядущей весны.

Келесі дүкендерге әріптестік үшін
алғысымызды білдіреміз:

Благодарим за сотрудничество
магазины:

Levi's – Guess - U.S.Polo
Jennyfer - Lamberty

Levi's – Guess - U.S.Polo
Jennyfer - Lamberty
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Пицца – ерітілген ірімшік мен қызанақ оның басты
ингредиенттері саналатын, италиялық ұлттық тағам. Бұл
дәмді тағамды өз асүйіңізде даярлау қиынға соқпайды. Біз
сіздерге неден кейін нені қосу керек екенін қысқаша айтып
беріп, Pizza City-мен бірге жаңа піскен ыстық пиццамен
қуантамыз. Бізге «Хан Шатырға» 2 қабатқа келіп
жылыныңыз.
ИНГРЕДИЕНТТЕРІ
БИДАЙ ҰНЫ 175 г
ДӘМІНЕ САЙ ТҰЗ
ЗӘЙТҮН МАЙЫ 1 ас қасық
ҚҰРҒАҚ АШЫТҚЫ 1 ас қасық
СУ 125 мл
АСТЫ ӘЗІРЛЕУ НҰСҚАУЛЫҒЫ
1. Асүйлік комбайнда ұн, тұз бен ашытқыны біріктіріңіз. Май
мен суды құмғанда араластырыңыз. Комбайнды өшірместен,
суықтықты құйып, біркелікті қамыр илеңіз. Қамырды ұн
себілген үстелдің үстіне қойып, 2-3 мин көлемінде илеңіз.
2. Қамырды табаққа салып, сыртынан зәйтүн майымен
майлаңыз. Табақтың бетін ас пленкасымен жауып, қамыр 2
есе көтерілгенге дейін 40 минутқа жылы жерге қойыңыз.
3. Қамырды тағы 1-2 мин көлемінде илеңіз. Қамырды 30 см
шеңбер көлемінде жайыңыз да, қаңылтыр табаға салыңыз.
Қабықша жасау үшін шетінен 2 см жаншып, өзіңіздің
таңдауыңызбен салмамен толтырыңыз.

cooking

Асыңыз дәмді болсын!

Пицца — это итальянское национальное блюдо, главными
ингредиентами которого выступают тесто, сыр и томаты.
Это любимое всеми угощение несложно приготовить в
домашних условиях. Вместе с Pizza City мы расскажем вам,
как это сделать, шаг за шагом, чтобы вы могли порадовать
своих домашних свежей горячей пиццей. Приходите греться к
нам в «Хан Шатыр» на 2-й этаж.
ИНГРЕДИЕНТЫ
ПШЕНИЧНАЯ МУКА 175 г
СОЛЬ по вкусу
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 1 столовая ложка
СУХИЕ ДРОЖЖИ 1 чайная ложка
ВОДА 125 мл
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Соединить муку, соль и дрожжи в кухонном комбайне.
Соединить в кувшине масло и воду. Не выключая комбайн,
влить жидкость и замесить однородное тесто. Переложить
на стол, посыпанный мукой, и месить тесто 2—3 мин.
2. Переложить тесто в миску и смазать снаружи оливковым
маслом. Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в
теплое место на 40 мин, пока тесто не увеличится в 2 раза.
3. Снова месить тесто 1—2 мин. Затем раскатать в круг
диаметром 30 см и положить на противень. Сдавить 2 см
от края, чтобы получилась корочка, и наполнить начинкой
на ваш выбор.
Приятного аппетита!
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beauty
Әрдайым және әркезде
жарқыраңыз! Әдемі әрі
сәнді кірпіктер
көзқарастың әсемдігін
гүлдендіретіні сөзсіз.
Бастысы тушь
қаламсағын дұрыс
таңдап, оны ұқыпты
жағып білу қажет.
Кірпіктердің түбінен
ұшына дейін толық жағу
керек. Түрлі бағыттағы
қылтаңдары бар
кисточканыдеуге
болады. Макияж жасаған
кезде көлем беретін
эффектісі бар нұсқаны
таңдап алған дұрыс.
В зимнее время нашей
коже требуется особый
уход и постоянное
увлажнение. Мороз,
ветер и холод порой
пересушивают ее, да и
хлорированная вода
неблагоприятно влияет
на состояние кожи.
Именно поэтому так
важно каждый раз после
душа использовать
увлажняющие средства
и лосьоны для тела.
Кому-то подойдет
масло, кому-то легкий
крем, а для кого-то
лучшим вариантом
станет молочко —
выбирайте
консистенцию, исходя из
потребностей кожи, а
мы поможем вам сиять и
ослеплять всех вокруг
своей красотой!
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TianDe – 2007 жылы планетамыздың экологиялық ең таза аумақтарының бірі - Алтайда бастау алған сұлулық пен денсаулықтың
халықаралық корпорациясы. Өнімдерінің жоғары сапасы мен қолжетімді бағалары TianDe-ні 10 жылдың ішінде әлемнің 32 мемлекетіне
танымал етті. Сұлулық пен денсаулық тауарлары, үйге арналған экоқұралдар, сонымен қатар рационалды тамақтанудың
эксклюзивті Active Life өнімдері – TianDe ассортимент топтамасында бүкіл отбасына арналған 700-ден астам тұрақты сұранысты
заттар бар. @Tiande_official_astana - «Хан Шатыр» СОСО, 2 қабат.
TianDe – международная корпорация красоты и здоровья, основанная в 2007 году на Алтае – в одном из самых экологически чистых
регионов планеты. Высокое качество и доступная цена продукции за 10 лет сделали бренд TianDe популярным в 32 странах мира.
Продукты для красоты и здоровья, экосредства для дома, а также эксклюзивные продукты рационального питания Active Life – в
ассортиментной коллекции TianDe более 700 позиций регулярного спроса для всей семьи.
@Tiande_official_astana - ТРЦ «Хан Шатыр», 2-й этаж.

Ломбард-НС Астанадағы алғашқы
ломбардтардың бірі, ол 10 жылдан
артық сәтті жұмыс істеп келеді әрі
саны күннен күнге көбейіп келеді.
Компанияның сыры –
клиенттермен шыншыл әрі ашық
қарым-қатынас, сарапшылардың
кәсіпқойлығы, алтын
бұйымдарының кепіліне
қаражаттары анық беру шарты.
Ломбард кепілдерді жоғары
бағалайды, пайыздары бәсекелі,
лезде ресімдеу мен қарыздардың
шексіз сомасы. Демалыссыз жұмыс
істейді.
«Хан Шатыр» СОСО, 0 қабат.
Ломбард-НС — один из первых
ломбардов в городе Астане,
который успешно работает более
10 лет и постоянно расширяет
свою сеть. Секрет компании —
честные и открытые отношения с
клиентами, профессионализм
экспертов, прозрачные условия
получения денег под залог изделий
из золота. Ломбард предлагает
высокую оценку залогов,
конкурентные проценты, быстрое
оформление, неограниченные суммы
займов.
Мы работаем без выходных и
праздников.
ТРЦ «Хан Шатыр», 0-й этаж.
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Астролог: Георгий Васильев
Instagram: astrologia_astana
e-mail: astrologia.astana@gmail.com

8 705 343 50 09

Тоқты - Овен

Таразы - Весы

Тоқтылар негізінен жаңа әріптестікке, әсіресе, бизнеске алаңдайды. Олар
ұзақ уақыт бойы қаржылық даму жолдарын көре бастайды, көптеген
идеяларды дамыта алады, бірақ оларды іске асыру үшін жеткілікті күштері
жоқ. Жақсы кеңестер отбасынан және достарынан келуі мүмкін.

Таразылар өздерін назар ортасында сезінеді, олар еркіндікке жетуді
қалайды және демалыс күндерін аңсайды. Олар, сондай-ақ, өздері үшін жаңа
немесе қызықты емес қарым-қатынастарды қолдауға ынталы емес, олар
диалогты «тең жағдайлық» позициядан ғана қарастыруға дайын. Маңызды
шешім қабылдауы мүмкін.

Овнов больше всего заботят вопросы возможного нового партнерства,
особенно делового. Они начинают видеть пути финансового развития на
длительный период, могут генерировать много идей, но не чувствуют пока
достаточно сил для их воплощения. Хороший совет может прийти от
родных и близких.

Весы чувствуют себя в центре внимания, им хочется свободы и может
захотеться праздника. Они также не склонны поддерживать общение, в
котором не содержится чего-то нового или интересного для них, а к
диалогу они готовы подходить только с позиции «на равных». Возможно
принятие важного решения.

Торпақ - Телец

Сарышаян - Скорпион

Торпақтар әлдебір уайымдаушылық сезінуі мүмкін және біршама жалғыздықты
қалаулары өздеріне тән емес құбылыс. Жұмыста сәттіліктің жемісі жақын
болуына қарамастан, олар жұмыс тапсырмаларының ауыртпалығын көтергісі
келмейді, ал мансаптық өсу оларды шабыттандырмайды. Енді ең жақсы
демалыстар – өзімен пікірлес адамдармен ашық байланыс қана болуы мүмкін.

Саршаяндар қаржылық саладағы сәттілік желдері парустарын қайтадан
үрлегендей сезінеді. Саршаяндар жылжымайтын мүлік мәселелеріне
байсалды болған жағдайда ғана сәттілікке қол жеткізуі мүмкін. Олар
кеңес немесе іс түрінде өз отбасыларынан біршама қолдау ала алады.

Тельцы могут чувствовать некоторое уныние и, что несколько несвойственно
им, желать одиночества. Несмотря на вероятное везение на работе, им вряд
ли захочется нести весь груз задач, а карьерный рост их не вдохновляет.
Лучшим отдыхом теперь может быть открытое общение с
единомышленниками.

Скорпионы могут почувствовать, что ветры удачи в финансовой сфере
стали снова надувать их паруса. Удача тем более вероятна, если
Скорпионы со всей серьезностью отнесутся к вопросам недвижимости.
Большую поддержку в виде дела или совета они могут получить в своей
собственной семье, если прислушаются к родным.

Егіздер - Близнецы

Мерген - Стрелец

Егіздер, өте стресстік кезеңнен кейін, өздерінің жүктемесі азайғанын
түсініп, енді еркін дем алатынын сезінеді. Осы кезеңде маңызды мәселелер
саяхат жасау мен оқу үшін жаңа мүмкіндіктер болуы мүмкін. Еңбекке
шығармашылық көзқарас табысқа әкелуі мүмкін.

Мергендер қаржылық жетістікке жету жолында болуы мүмкін, алайда бұл
мәселені мұқият жоспарлау керек. Осы кезеңде есепсіз мерекелер мен
ойын-сауықтар қажетсіз шығындарға әкелуі мүмкін. Бұл уақыт
табысты сапарлар мен перспективалық таныстар үшін жаңа
мүмкіндіктерді әкелуі мүмкін.

Близнецы после довольно напряженного периода могут почувствовать, что
нагрузка на них уменьшилась и они могут более свободно вздохнуть.
Важными вопросами в этот период станут вновь открывающиеся
возможности для путешествий и обучения. Удачливость на работе
возможна при творческом подходе к ней.

Стрельцы также могут находиться на пороге полосы финансового
успеха при условии сосредоточенности на деле и тщательного
планирования. Праздники и развлечения без меры в этот период могут
привести к излишним тратам. Это время сулит новые возможности для
удачных поездок и перспективных знакомств.

Шаян - Рак

Тауешкі - Козерог

Олар мансаптық мәселелерді шеше алады, өздерін «ат үстінде» сезінеді
және өсу үшін жаңа мүмкіндіктерді көре алады. Дегенмен, өзіне деген
сенімділік көп ақша жоғалтуға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, отбасы
туралы ұмытпаңыз, себебі туыстарымен қақтығыстың туу қаупі бар.

Тауешкілер туыстарының, отбасыларының және үйінің сұрақтарымен
ауыр жүктелуі мүмкін. Алдағы сапарлар олардың өміріне ұзақ уақытқа
әсер етуі мүмкін және оларға жақсы дайындалу керек. Мерзім ауыр
болуы мүмкін және мұқият жоспарлауды қажет етеді, ал күн кестесі
тым жүктеменің алдын алуға көмектеседі.

Близнецы после довольно напряженного периода могут почувствовать,
что нагрузка на них уменьшилась и они могут более свободно вздохнуть.
Важными вопросами в этот период станут вновь открывающиеся
возможности для путешествий и обучения. Удачливость на работе
возможна при творческом подходе к ней.

Козероги в большей степени могут быть загружены вопросами
родственников, семьи и дома. Предстоящие путешествия, скорее всего,
окажут долгосрочное влияние на их жизнь, и подойти к ним лучше
серьезно. Период может быть хлопотным, и тщательное
планирование, а также режим дня помогут избежать перегрузок.

Арыстан - Лев

Суқұйғыш - Водолей

Арыстандар келешек туралы армандайды, бірақ бұл армандар әлі айқын
жоспарға айналмауда. Белсенді әрекеттерге қарағанда, күш жинаудың
уақыт өте тиімді болатынын атап өткен жөн, әйтпесе күштің жетпей
қалуы мүмкін. Ескі достарымен сөйлеседі, өткенді еске алу жағымды болады.

Суқұйғыштар мереке мен махаббат атмосферасында өмір сүреді және
олардың серіктесі осы кезеңдегі ең маңызды адам болады. Сонымен
қатар, кез-келген серіктестік кәсіби салада өз жетістіктерін
күшейтеді. Демалыс пен күш жинауды суқұйғыштарға өздерінің сүйікті
отбасының мүшелерінің шеңберінде өткізгені дұрыс.

Раки могут с головой уйти в вопросы карьеры, они чувствуют себя «на коне»
и предвидят новые возможности для роста. Слишком большая
самоуверенность, правда, может стать причиной потери денег. Кроме
того, не стоит забывать о семье, так как есть риск спровоцировать
серьезный конфликт с родными.

Водолеи живут в атмосфере праздника и любви, и, вернее всего, самым
важным человеком в этот период будет для них их партнер. Тем более,
что любое партнерство будет немного повышать их удачливость в
профессиональной сфере. Отдохнуть и накопить энергии Водолеям
лучше в кругу любимых членов семьи.

Бикеш - Дева

Балықтар - Рыбы

Бикештер әлі де біраз уақытқа тұйық болып, толық ашылуға бейім емес.
Қазір өзіңнің жоспарларың мен ішкі жұмыстарыңды ойлау үшін уақытты
тиімді пайдаланған жөн. Рас, ақша табу мақсатымен серіктестікте
жасалған іс-әрекеттер табысты болуы мүмкін.

Балықтар қазір шабыт «ұстап», өздерін шынайы еңбекқор ретінде
көрсете алады. Алайда, бұл оларға жақсы демалып, көңіл көтеруге,
бәлкім, шынайы махаббатқа жетуге кедергі емес. Өз денсаулығына
қамқорлық жасау өте маңызды.

Девы пока несколько замкнуты и не спешат заявить о себе в полный голос.
Можно сказать, что сейчас время лучше использовать для обдумывания
планов и внутренней работы над собой. Правда, активные действия,
направленные на зарабатывание денег, особенно совершаемые в
партнерстве, имеют успех.

Рыбы сейчас могут «поймать» вдохновение и проявить себя
настоящими трудоголиками. Однако это ни в коей мере не помешает
им хорошенько отдохнуть и развлечься, а может, кто его знает, и
повстречать самую настоящую любовь. Хорошо, помимо всего
прочего, заняться собственным здоровьем.
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