Астрологічний прогноз на 4 березня
від провідних гадалок, нумерологів та хіромантів «Х Зимової
Студреспубліки»
Овен
Не піддавайтесь емоціям – намагайтеся залишатися раціональним та
поміркованим. Спокійно реагуйте на
критику та робіть з неї висновки.
Телець
Є серйозна загроза витратити останній день «Зимки» на дурниці. Не спіть
на ходу – включайся у процес роботи,
бо проґавите найголовніше!
Близнюки
На вас чекає підвищена увага з боку
громадськості – намагайтеся показати себе з кращого боку. Вірте у власні
сили та не бійтеся висловлювати свою
думку.
Рак
Сьогодні вам всюди ввижатиметься
конфлікт. Але придивіться уважніше
до своїх опонентів – можливо, скоро ви
з ними опинитесь по один бік барикад.
Лев
Сьогодні ви відчуєте неймовірний
інтерес до всього нового та незвіданого. Не стримуйте свою цікавість та
обов’язково поспілкуйтеся з експертами. Вони скерують вашу креативність
у вірне русло.
Діва
Дисципліна – ваше все на сьогодні.
Чітко дотримуйтеся графіку роботи,
щоб всюди встигати, адже на вас чекає
неймовірно насичений день.

Терези
Роззирніться навкруги – хтось дуже
потребує вашої допомоги. Не соромтеся виявляти свою доброту та гарне
ставлення – це вірний спосіб знайти
нових друзів.
Скорпіон
Хід гри сьогодні здивує вас не на
жарт, тож будьте готові до будь-яких
змін. Залишайтеся гнучкими та намагайтеся не панікувати.
Стрілець
Викладайтеся на 100%, адже фінал
не за горами, головне – зберігати бойовий настрій. Будьте наполегливим та
послідовним у досягненні своїх цілей.
Козеріг
Зберігайте активність та гарний настрій у бурхливому вирі подій. Сьогодні ваше завдання – заряджати оптимізмом оточуючих.
Водолій
Ваше бажання привнести інновації
може зіткнутися з нерозумінням з боку
колег по грі. Старайтеся назвати якомога більше переваг вашої точки зору, аби
довести власну правоту.
Риби
Сьогодні нарешті ви зможете втілити
у реальність найсміливіші свої амбіції.
Однак не варто зазнаватися та занадто
рватися вперед – спершу закріпіть нинішній успіх.
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Універсальний гороскоп для тих,
хто не вірить у гороскопи
На вас чекають гострі дебати на пленарках, інформативні факультативи
та запекла боротьба за перемогу. Не
забудьте напрасувати сукню/костюм –
вони вам обов’язково знадобляться!
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Офіційне видання «Х Зимової Студреспубліки»
«Україна і людство: що ми можемо зробити для Світу?»
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Я вирішив
зробити камінг
аут!

50/50 или я
встречу динозавра
или нет.

Ну смотря как ты
проведешь эту
ночь!
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В каждом есть
немножко
Полтавы

«Что бедному
маньяку делать в
виртуальности?»

Всіх не
скурвлять!
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Я бы всех
оцифровала и
отформатировала
флешку!
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Хорошо бы снять
фильм «О чем думают
политики» - вот это был
бы хит!

Хорошо бы знать,
что они вообще
думают!
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