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На перше
Відкриваємо дебатну кухню для Вас!
Скільки ж ми не бачились! Майже рік
дебатна спільнота України була без власного
періодичного видання… Але ми знову з Вами!
Взагалі, історія періодичних друкованих
дебатних видань в Україні доволі цікава. Ще у
2007 році ВМГО «Дебатна Академія» почала
випускати всеукраїнське видання під назвою
«Debate.in.ua», що було єдиною всеціло
присвяченою дебатам брошурою. На жаль,
було підготовлено всього два випуски.
В 2009 році Президент Київського
відділення ВМГО
«Дебатна
Академія»
Боярський Назарій вирішив виправити сумну
ситуацію із відсутністю періодичного видання
для дебатерів. І в березні цього ж року на світ
з’явився перший випуск інформаційного
бюлетеня «Дебати по-київськи». Спершу
даний журнал містив всього 4 сторінки та був
орієнтований
на київських
дебатерів.
Проте,
кількість
завантажень
«Дебатів покиївськи» із
сайту
організації
дебатерами
різних міст,
свідчила про те, що видання читають всі!
Тому, в ньому почали з’являтись матеріали
про дебатні події в різних куточках України,
об’єм збільшився до 12 сторінок, а авторами
ставали «кореспонденти» із різних регіонів
України.
Дякуючи
підтримці
читачів,
інформаційний
бюлетень
«Дебати
покиївськи», згідно Молодіжного рейтингу року,

було обрано кращим молодіжним журналом
2009 року!
Інформаційний бюлетень «Дебати покиївськи» виходив 12 разів (з березня 2009 по
березень 2010 року). Проте, міфічне число
«13» стало роковим для видання. Адже,
тринадцятий
випуск
так
і
не
був
опублікований….
27 травня 2011 року в День дебатера ВМГО
«Дебатна Академія» подарувала всім нам
святковий випуск бюлетеня.
І ось сьогодні, дорогий читач, Ви тримаєте в
руках (читаєте на екрані монітору ) перший
випуск нового всеукраїнського видання про
дебати – журнал «Дебатна кухня», що
випускатиме для Вас ВМГО «Дебатна
Академія»! Ми щиро сподіваємось, що Ви
полюбите дане видання та станете його
постійним читачем. В кожному номері
журналу ми обіцяємо для Вас:
 репортажі з дебатних заходів;
 добірні методичні матеріали;
 цікаві історії про великих ораторів та
дебатерів;
 студентські новини;
 поради щодо організації дозвілля;
 дебатний гороскоп;
 цікаві інтерв’ю з дебатерами;
 та багато сюрпризів!
Також радо запрошуємо Вас до підготовки
журналу «Дебатна кухня»! Ви можете
надсилати нам свої матеріали, статті, фото,
тощо і ми із задоволенням розмістимо їх на
сторінках нашого видання!
З побажанням приємного читання
та надією на співпрацю, Редколегія
та Головний редактор журналу
Боярський Назарій
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На друге
Від Першого до
Четвертого
Щорічного
Міжнародного
дебатного
турніру
“KYIV OPEN”
Міжнародний дебатний турнір “Kyiv Open”
було започатковано у 2008 році, як перший
англомовний захід ВМГО «Дебатна Академія».
Тоді ми запросили одного з провідних суддів і
дебатних тренерів з Британії Ридіана Моргана,
який міг багатьом тогорічним учасникам
запам’ятатися своїм почуттям гумору та чорними
окулярами, які він не знімав після першого ж
сошиалз  Також, навряд чи дебатери забудуть
виснажливу, але самобутню, екскурсію від
«місцевих» Києвом. Того року переможцем стала
команда Роберта Устяна, успішного дебатера, а
тепер відомого російського судді, якому дуже
личила приз-вишиванка.

Другий МДТ “Kyiv Open” відзначився не лише
поверненням пана Моргана, а разом із ним
атмосфери безпосередності й настрою на позитив,
а й затвердженням тематики Турніру - «мир та
ненасилля». З цього почалась співпраця з ООН в
Україні
та
забезпечення
високоякісними
інформаційними брошурами, якими можуть
похвалитися учасники з 2009 року. Сошиалз на
кораблі по Дніпру та пісні під гітару залишили
незабутні враження від тогорічного заходу, а
кришталеві кубки отримала команда-переможець у
складі Дарії Журавської та Сергія Кучко, ветеранів
дебатного руху Східної України.

Минулорічний
Третій МДТ “Kyiv
Open”
відзначився
високим
рівнем
команд
і
нових
суддів,
а
також
потужною
дидактичною
складовою,
яку
привніс
голова
Світової
дебатної
ради та видатний
суддя з Німеччини
Йенс
Фішер.
Колегіальне суддівство, цікаві й вибагливі теми,
лекція від представника ООН в Україні, традиційні
роздаткові матеріали, «стінгазета» зізнань і
побажань, а також незабутні клубні сошиалз
надовго залишилися в пам’яті минулорічних
учасників. Також усіх приємно вразив яскравий
фінал та команда-переможець з не менш
вражаючою назвою “Estonished by Abkhazian” у
складі Михайла Євдокимова та Роберта Устяна. Їх
трофеєм став ведмедик у вишиванці – як влучно
зазначив берлінець Фішер – символ його й нашого
єднання у проведенні “Kyiv Open”.
Четвертий МДТ “Kyiv Open” 2011 (1-2
жовтня) зібрав більше 70 представників із Литви,
Німеччини, Росії, України, Австрії, Білорусії та
Нідерландів. Турнір проходив за підтримки
Представництва Організації Об’єднаних Націй в
Україні, Представництва Міжнародної організації з
міграції в Україні, міжнародної громадської
організації
«Пульс
демократії»,
Інституту
соціальної роботи та управління Національного
педагогічного
університету
імені
М.
П.
Драгоманова, а також IDEA та Фонду Відкритого
Суспільства.
Почесними гостями цьогорічного заходу були
експерт Представництва МОМ в Україні Яна
Салахова та Мрідула Гош – голова правління
Східноєвропейського Інституту Розвитку. Першого
жовтня Яна Салахова розповіла учасникам турніру
про ситуацію з міграцією в Україні та Європі,
дискримінацію та ксенофобію в контексті
підтримки миру та поваги до прав людини.
Другого жовтня, у річницю від дня народження
Махатма Ганді, пані Мрідула Гош провела лекцію
про
життя
цього
великого
ідеолога
ненасильницького
спротиву,
його
життєві
переконання та принципи боротьби.
Символічним завершенням Турніру став випуск
голуба, символу миру, в небо над вечірнім Києвом,
що символізувало приєднання нових 70 молодих
людей до прихильників ідей миру та не насилля.
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Рецепти
Поради Коліна Флінна
Стиль промови
Одну деталь, яку ви вже помітили, граючи в
дебати, це те, що кожен промовець
використовує у виступі свій власний стиль.
Навчити дебатера стилю промови – це, мабуть,
найважче завдання, яке може бути. Вам треба
буде розвинути свій власний стиль і,
переважно, той, який дається вам найлегше,
природно. Проте, є декілька порад, про які ви
повинні завжди пам’ятати.
1. Ви мусите розмовляти чітко і
голосно настільки, щоб вас могли почути
всі. Запам’ятайте, що судді зазвичай сидять
вкінці кімнати, отже ви маєте говорити так,
щоб вас почули, якщо хочете виграти, але вам
не потрібно кричати, оскільки аудиторії
побудовані так, щоб ваш голос розсіювався і
його чули.
2. Старайтеся уникати
монотонності. Якщо ви
хочете
на
чомусь
наголосити
чи
щось
підкреслити
у
промові,
використовуйте для цього
інтонацію
свого
голосу.
Повільно наближайтесь інтонацією голосу до
важливих
моментів
вашої
промови,
наголошуючи на них, потім трошки зменште
звук та інтонацію вашого голосу. Але не
наголошуйте буквально на всьому то
опускаючи, то піднімаючи інтонацію голосу,
бо
аудиторія
відчуватиме
себе
на
американських гірках від вашої інтонації і не
сприйме всієї інформації, яку ви хотіли до неї
донести.
3. Дивіться на суддів та аудиторію, а не
втуплюйтеся в підлогу. Так робити ви
навчитеся після декількох тренувань, а також
тоді, коли менше заглядатимете у свої нотатки
та записи. Деякі люди вибирають кількох осіб
з аудиторії і дивляться на них. Інші ж виносять
свою промову до всієї аудиторії. Не важливо,
яким чином робитимете це ви, важливо лише
те, щоб ви не забувати час від часу повертати

голову і проглядати весь зал, охоплюючи всіх
глядачів і звертаючись до усієї аудиторії.
4. Використовуйте
жести,
щоб
підтримати вашу промову. Якщо ви
стоятимете прямо і не будете рухатись, то вам
буде дуже важко лише голосом виразити
переконливість
саме
вашої
промови.
Використовуйте жести рук та змінюйте вирази
обличчя для того, щоб виразити свої емоції та
підтримати промову. Але не перебільшуйте,
адже
ви
хочете,
щоб
аудиторія
сконцентрувалась на вашій промові, а не на
ваших руках. Постарайтесь нічого не тримати
у ваших руках. Деяким людям подобається
тримати ручку і жестикулювати нею настільки,
що починають відволікати аудиторію від
промови. Якщо вам дійсно щось потрібне, то
краще використовуйте картки, де записані
ваші нотатки.
5. Вам не обов’язково
стояти прямо за кафедрою.
Рухайтесь трохи і дивіться
на різні сектори аудиторії
час від часу. Дослідження
показали, що людям більше
подобається
бачити
доповідача, який не стоїть за
кафедрою,адже це доводить
те, що він нічого не приховує. Але не
перебільшуйте з цим також. Глядачам, а також
і суддям не завжди подобається, коли
промовець іде кудись далеко від кафедри. Не
відходьте від кафедри далі, ніж на 1-2 метри.
Одним з шляхів забезпечити цю відстань є
покласти на кафедрі ваші записи. Тоді ви
далеко не підете.
6. Не будьте занадто складними для
розуміння. Якщо ваш аргумент занадто
ускладнений у людей можуть виникнути
труднощі про слідування за вашою думкою. Не
потрібно
використовувати
15-складні
латинські слова, 2-складні українські також
Вам підійдуть. Запам’ятайте, ви намагаєтесь
переконати аудиторію в тому, що ваш
аргумент – найкращий і найсильніший, а не в
тому, що ви витратили багато сил і енергії для
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того, щоб дійти саме того висновку, який у вас
зараз є.
7. Використовуйте гумор, для того, щоб
завоювати симпатію аудиторії і виділити
вашу промову поміж інших. Якщо у вас є
природній талант добре жартувати –
використовуйте його. Якщо у вас такого
таланту немає – не хвилюйтесь, навіть
найсерйозніші з нас можуть бути дуже
кумедними час від часу (іноді навіть без
особливих старань). Ви можете заготувати
декілька легких жартів для своєї промови, але
будьте при цьому обережними. Якщо ваш жарт
буде звучати приготованим, він може не
сподобатись аудиторії. Ви повинні зробити
так, щоб цей жарт звучав спонтанно, тоді
аудиторія добре його сприйме.
8. Найкращим, що ви можете зробити –
це поспостерігати за іншими спікерами, за
тим, як вони поєднують різні елементи.
Спробуйте різні стилі промов і визначте, який
найбільше підходить вам. Проте, найкращим
способом виробити хороший стиль промов є
постійні тренування розмовляти, прислухатися
до порад суддів, а також більш досвідчених
дебатерів.
Поради: Структура
Вам потрібно постаратися структурувати
свою промову. Якщо ви так зробите, то ваша
промова буде набагато успішнішою, ніж вона
могла б бути. Якщо промова не буде
структурованою, то судді вам за це можуть
знизити бали і ви можете програти. Вам не
потрібно притримуватися суворої форми
структури промови, але ви маєте визначити
для себе, що і за чим ви збираєтеся говорити.
Більше того, якщо у вас буде все занадто
структуроване, вам буде дуже важко
повернутися до вашої промови, коли ви будете
відповідати на пункти інформації.
Наступний приклад – це приклад того, як
приблизно має виглядати структура вашої
промови. Ви можете використовувати цей
приклад, як загальний приклад структуризації
вашої промови, але постарайтесь виробити
свій стиль структуризації промови, який
підходить саме вам.

Перша хвилина (0:00 – 1:00):
(Тут не можуть бути надані пункти
інформації).
Намагайтесь
зацікавити
аудиторію, можливо, жартом. Не відбивайте
одразу ж аргументів іншого спікера. Визначте
свою промову, наприклад, визначте, що ви
будете розповідати і як. Представте свій
аргумент в одному короткому реченні.
Визначте позицію вашої команди (наприклад,
зазначте про те, що ваш партнер казав, чи
казатиме.)
Друга хвилина (1:00 – 2:00):
Не беріть пункти інформації, поки ви не
закладете основу вашої промови і поки ви не
почнете хоч трохи розвивати свою промову.
Представте
свій
аргумент.
Зазвичай,
розглядаються 3 позиції (аргументи) в промові
(наприклад,
соціальна,
економічна
та
політична). Почніть розглядати вашу першу
позицію.
Третя - шоста хвилина (2:00 – 6:00):
Прийміть від 2 до 3 пунктів інформації.
Поясніть політичні аспекти (аргументи) вашої
промови,
наприклад.
Візьміть
пункт
інформації по цьому питанню. Зробіть так
само і по інших аспектах (аргументах) вашої
промови. Використайте ці 4 хвилини для того,
щоб повністю обґрунтувати свої аргументи. Це
і є основа вашої промови. Якщо є така змога,
то повторюйте по декілька разів короткі, ясні
речення, які підтверджують вашу точку зору.
Сьома хвилина (6:00 – 7:00):
Тепер вам не можуть задавати пункти
інформації. Закінчіть той аргумент, який ви
пояснювали , настільки швидко, як це тільки
можливо. Не надавайте нових пропозицій чи
нових аргументів. Підсумуйте вашу промову.
Повторіть ваші головні аргументи та
пропозиції (і також ті, про які говорив
попередній гравець, якщо ви граєте другими).
Зробіть одне підсумкове речення всієї вашої
промови, якщо це можливо.
Залишайтесь біля кафедри, до того, як ви
почуєте фінальний дзвінок. Намагайтесь сісти
на своє місце до 7:15, якщо це можливо, або ж
не пізніше, ніж 7:30.
Переклад Марини Куліш
та Анастасії Москаленко
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За вікном кухні
15 ЖОВТНЯ ПРИЙДИ НА МАРШ
безквартирної молоді!
- у Тебе нема своєї КВАРТИРИ ?
- Тобі не подобається, що оренда житла
КОШТУЄ
ПОЛОВИНУ
ЗАРПЛАТИ
?
- Ти розумієш, що навіть якщо взяти кредит, то
прийдеться
ВИПЛАЧУВАТИ
ЙОГО
ПІВЖИТТЯ
?
Тебе
дістали
ПЕРЕПОВНЕНІ
ГУРТОЖИТКИ?
У НАС ТАКІ САМІ ПРОБЛЕМИ!
Тому запрошуємо тебе з нами заявити про це.
Ми збираємося на МАРШ БЕЗКВАРТИРНОЇ
МОЛОДІ, щоб в повний голос заявити про
нашу проблему !
Марш зверне увагу влади на нашу проблему
№1 – ЖИТЛО.
А вирішувати її в країні будуть тільки тоді,
коли будуть знати, що це дійсно проблема для
нас. Давайте покажемо, що ЖИТЛО – це
проблема.
Субота 15 жовтня, з вул. Хрещатик у
Києві стартує МАРШ БЕЗКВАРТИРНОЇ
МОЛОДІ!
На марші буде набагато веселіше, якщо ви
запросите друзів, які живуть в Києві. Збір
відбуватиметься на вул. Хрещатик (проміжок
від виходу з метро Хрещатик та Київради).
Збір – з 11:30. Початок ходи - 12:10,
завершення маршу - 13:00.
Організатор
МОЛОДІЖНА
ВАРТА,
учасником якої є ВМГО «Дебатна Академія».
З нами також:
Союз орендарів Києва
Асоціація допомоги постраждалим інвесторам
ХОЧЕШ КВАРТИРУ? ІДИ ЗА НЕЮ!
НАШІ ВИМОГИ:
- ЩОРІЧНЕ ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ
ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ ДЛЯ МОЛОДІ
Янукович обіцяв 7%, Тігипко, комуністи і
Литвин виступають взагалі за нульову ставку,
Тимошенко за 3%....але наразі іпотечний
кредит становить понад 20% річних. Ми
вимагаємо спеціального підходу держави до
житла!

ЗБІЛЬШЕННЯ
ФІНАНСУВАННЯ
БУДІВНИЦТВА
Політики обіцяли запровадити програми
«доступне житло» і «соціальне житло», ми це
підтримуємо. Ми вимагаємо нарощувати
фінансування будівництва та спрямувати
кошти від земельних аукціонів на будівництво
соціального,
орендного
житла!
- БУДУВАТИ, ЗАМІСТЬ КАТУВАТИ
Ми вимагаємо припинити примусовий призов
в мирний час, у першу чергу до внутрішніх
військ, а бюджетні кошти спрямувати на
придбання службового житла контрактникам і
молодим офіцерам, яке по завершенню служби
передається
в
приватну
власність!
- БУДІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКИХ ТА
АСПІРАНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ
Держава конкретними справами повинна
підтримати
вищу
освіту
будівництвом
сучасних гуртожитків та реконструкцією
існуючих.
Ми
вимагаємо
відобразити
відповідні видатки в держбюджеті-2012 року і
припинити практику відселення студентів з
існуючих гуртожитків заради туристів та
студентів-іноземців!
- ЗМІНА УМОВ КРЕДИТУВАННЯ ЖИТЛА
ДЛЯ РОДИН
Житлові програми житлового не відповідають
сучасним реаліям. Ми вимагаємо переглянути
програми, зробити цільові підходи та
реалізувати зобов’язання влади на 2007-12
роки, а саме: «при народженні дитини –
погашення 25% кредиту, другої – 50%, третьої
–
повне
його
погашення»!
- ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
Сьогодні квартири великих міст коштують
дорожче за вартість квартир у багатьох
столицях Європи. Усе це є можливим тільки
завдяки корупції, яка заполонила органи влади.
Ми вимагаємо реалізувати заходи зниження
корупційного тиску на будівельників!
- ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА ОБІЦЯНОК
В державному і місцевих бюджетах 2010-2011
років не було відображено програми Партії
Регіонів та Януковича, а також програм
партій-союзників, з якими політики отримали
владу. Бюджет 2012 року, це останній шанс
цих політичних сил виконати свою програму,
бо далі їх чекають вибори!
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Спеції
Книга місяця
«Застільні бесіди» Оскара Уайльда
Чи можлива публікація
творів автора, який їх не
написав за життя, після його
смерті? Виявляється так!
Мільйони
шанувальників
Оскара Уайльда дочекались
виходу унікальної книги! В
ній літературознавець Томас
Райт зібрав описи історій, що
розповідав
геніальний
ірландець за життя під час бесід за стосом та
вечірок. Всього 42 історії, що зафіксували з уст
Уайльда його сучасники.
Для усіх, хто захоплюється творчістю Оскара
Уайльда або ж тільки буде знайомитись з цим
письменником, радимо дану книгу. Адже, як
зазначали друзі та знайомі «короля парадоксів»,
саме під час розмови максимально розкривався
талант Оскара. Недарма ж його вважають одним із
кращих ораторів свого часу! Приємного читання!

Фільм місяця
«Шкіра, в якій я живу» (Іспанія, 2011)
Для
українських
кіноглядачів іспанське кіно
відоме доволі мало. Засилля
консервних
бляшанок
голлівудської фабрики дає
про себе знати. Даний фільм
–
чудова
можливість
насолодитись
інтелектуальним іспанським
кіно.
Режисер – геніальний та вишуканий Педро
Альмодовар. Він зняв більше 80 кінофільмів і
більшість з них отримала чудові відгуки
кінокритиків та глядачів.
Сюжет стрічки – не придатний для опису.
Коли тобі вже здається, що все вже ясно про
долі головних героїв, режисер робить такий
поворот сюжету, що ти вмить збитий з
пантелику і вже ні чого не зрозуміло.
Гра акторів – геніальна. Думаю, що саме в
цій стрічці Антоніо Бандерас розкрив свій
талант в повній мірі. Можливо тому, що
режисер – його земляк.
Дивіться, насолоджуйтесь та обмірковуйте.

Колонка редактора
Серед
чисельних
людських чеснот
однією
із
основних
я
завжди вважав
вдячність. Хоча,
як
свідчать
чисельні
випадки
із
життя,
дана
якість
притаманна
і
тваринам
–
існують тисячі
прикладів, коли
брати наші менші проявляли цю благородну
рису. Проте, це говорить лише про те, що
люди мають бути ще більш вдячними і
проявляти вдячність в різних виявах.
Сьогодні в день народження однієї із
засновників ВМГО «Дебатна Академія» - Лесі
Матвійчук, - мені хочеться висловити слова
вдячності рідній організації. Адже, саме ВМГО
«Дебатна Академія» відкрила для мене світ
дебатів, навчила мислити, жити по-іншому,
познайомила із цікавими людьми. І я не один
такий – за чотири роки крізь заходи Дебатної
Академія пройшло близько 14 тисяч осіб. Я
переконаний, що кожному з них, як і мені, був
даний у свій час шанс. Питання чи всі
скористались ним? Звісно, що ні. Питання хто
вдячний Дебатній Академії за надані знання,
вміння? Я думаю, що відповідь очевидна –
вдячні ті дебатери, які вміють проявляти
благородні риси, зокрема, вдячність.
А як можна подякувати організації? Це ж,
власне, не людина. Дуже просто. По-перше,
розповідати іншим про те, що ти отримав певні
свої знання у ВМГО «Дебатна Академія». Подруге, допомогти в організації нових проектів
Дебатної Академії. Таким чином, дякуючи
організації зараз, з часом інші дебатери будуть
дякувати тобі 
Боярський Назарій,
Головний редактор
журналу «Дебатна кухня»
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До кави
Дебатний гороскоп

Овен (21.03 - 20.04)
У жовтні будуть переважати активність у
творчій
діяльності та
стремління
до
самореалізації. У середині місяця було б добре
поїхати на дебатний турнір, адже це найкращий час для зав’язування контактів.

Телець

(21.04 - 20.05)

Гарний час для вирішення побутових та
сімейних питань. Ви будете проявляти
рішучість як у роботі, так і в особистих
стосунках. Будьте обережні – деколи краще
піти на поступки, чим проявляти свою волю.

Близнюки (21.05 - 21.06)
На Вас чекає багато поїздок у жовтні, як
ділових, так і особистого характеру. А й
дійсно, жовтень - чудовий час для відвідування
знайомих дебатерів у різних куточках України!
Дебатуйте та подорожуйте!

Рак (22.06 - 22.07)
Для Раків жовтень – гарний час, щоб
покращити своє фінансове становище. Беріться
до будь-якої не протиправної роботи, що може
принести Вам прибуток – все вдасться. А
зароблені кошти радимо витратити на книги 

Лев (23.07 - 23.08)
Для Лева жовтень – найкращий місяць для
саморозвитку. Тому не пропустіть якомога
більше дебатних тренінгів та шкіл! До речі,
зірки радять здійснити пару поїздок за кордон
– там теж є чому повчитись.

Діви (24.08 - 23.09)
Цей місяць зірки відвели вам для відпочинку.
Використайте вільний час на рефлексію,
подумайте, що вам вдалося, а над чим слід іще
попрацювати. Із такою стратегією перемоги на
наступних дебатних заходах Вам гарантовані.

Терези (24.09 - 23.10)
Жовтень дарує Вам багато часу на спілкування
з друзями, а також підсилює змагальний
елемент між Вами. Так буває, що колишній
тім-мейт тепер грає за протилежну сторону.
Майте терпіння й не забувайте, що це лиш гра.

Скорпіон (23.10 - 22.11)
У жовтні можете сконцентруватися на кар’єрі,
на це Вам має вистачити енергії та бажання.
Зірки обіцяють романтичні зустрічі, не
виключаючи їх на турнірах й тренінгах. Тож
уважно придивляйтесь до дебатерів 

Стрілець (23.11 - 21.12)
Зорі пророкують стрільцям потяг до нових
знань. Вони радят не впустити нагоди не лише
відвідати побільше тренінгів, а й спробувати
себе в дебатних турнірах. Між тим, не слід
забувати про друзів і відпочинок.

Козеріг (2.12 - 20.01)
У жовтні вам пропонують ризикувати, але
обережно. Усі рішення, які ви приймете,
матимуть незворотну силу, тому добре
обирайте тім-мейта на цей сезон. Зірки
обіцяють, що судді будуть до вас прихильні.

Водолій (21.01 - 18.02)
Активність не поки вас і цього місяця. На
початку місяця не нехтуйте закордонними
турнірами. Зорі обіцяють вам досягнення
висот у певних сферах і, при великому
бажанні, однією з них стануть дебати.

Риби (19.02 - 20.03)
Зірки радять присвятити першу половину
місяця коханим та близьким. У другій же,
очікуйте подорожі в пошуках нових знань.
Можливо, вас запросять на тренінг чи турнір –
від яких ви просто не зможете відмовитися!
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