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Червоний Вогненний Півень вступить в свої права 28 січня 2017 року, з
настанням Китайського нового року. На думку фахівців-астрологів,
Півень в східному календарі - це символ оновлення, початок чогось
нового і невідомого. Тому і прийдешній рік обіцяє зміни в житті
кожної людини. Будуть ці зміни приємними чи ні - в ваших руках.

Цікаве
про все
на світі

У 2017 році дуже пощастить цілеспрямованим і наполегливим людям. Це
не той випадок, коли ви нізвідки зірвете великий куш. Червоний
Вогненний Півень буде допомагати тільки тим, хто щось робить для
досягнення своїх бажань і проявляє силу волі.
У міжособистісних відносинах буде нелегко знайти взаєморозуміння і
компроміси. Це обумовлено особливостями характеру господаря 2017
року. Що ж, намагайтеся в прийдешньому році не брати все близько до
серця і зберігати холодний розум при будь-якому конфлікті.

Лимони містять більше цукру, ніж полуниця.
Удар блискавки може досягати температури 30000 градусів за
Цельсієм.
Тривалість життя кімнатної мухи - 10 - 25 днів.
Вогонь під час пожежі зазвичай рухається швидше в гору, ніж з
гори.
Верблюже молоко не згортається.
У кішок більше 100 голосових зв'язок.
Павуки тарантули можуть прожити 2 з половиною роки без їжі.
Жаби не можуть ковтати з відкритими очима.
При народженні цуценята далматинців завжди білого кольору.
Коала спить 18 годин на день.
Дельфіни можуть чути звуки під водою на відстані 24 км.

Що надіти на Новий рік?
Як ви вже здогадалися, головний колір 2017 року, в принципі як і
минулого - це червоний. При цьому не обов'язково зупинятися на
класичному червоному, можна придбати наряд бордового, червоного і
навіть всіх відтінків рожевого кольору. Взагалі астрологи стверджують,
що господареві 2017 року сподобаються всі вогненні відтінки, а це
значить в цей список можна включити помаранчевий і жовтий. Якщо ж
вогненні відтінки вам не до вподоби, то гарними кольорами будуть і
фіолетовий з синім. Це точно приверне увагу Півня.
Отже, розібравшись з тим, що надіти на рік Вогняного Півня, потрібно
подумати про оздоблення будинку. Згідно філософії Фен Шуй в цьому
році жовтих, коричневих і золотих відтінків потрібно дотримуватися не
тільки в одязі, але і в інтер'єрі. Прикрашаючи новорічну ялинку, зробіть
ухил у бік золотистої мішури і яскравих вогників гірлянд. Сервіровка
столу повинна бути в спокійних тонах.
Свічки, як символ вогню, будуть дуже до речі на новорічному столі.
Пластиковий посуд краще на стіл не ставити. Консервативний Півень
любить дерев'яний або скляний посуд.

У бабки 6 ніг, але вона не вміє ходити.

Що приготувати на Новий рік Вогняного Півня?

Білі кішки з блакитними очима зазвичай глухі.

Овочі і фрукти гарні в будь-якому варіанті виконання, але особлива
перевага надається свіжим, у вигляді нарізки або салату. Злаки дуже
сподобаються символу року. Рис, булгур, пророщена пшениця повинні
бути присутніми обов'язково. Кукурудза в салатах буде теж дуже до речі.

У кішок є периферійний зір на 285 градусів.
У Китаї заборонено обіймати дерево.
Перли розчиняються в оцті.
Дуби не виробляють жолуді до віку 50 років.
Кусають тільки москіти жіночої статі.

Використання яєць як прикрас не вітається, проте як інгредієнт їх
виключати не варто. Курка, індичка, та й взагалі, будь-який птах
виключаються категорично. Запечене порося, Биф Веллінгтон, різні види
суфле будуть чудово прикрашати стіл.
У виборі десерту обмежень немає. Готуйте найулюбленіші десерти,
тільки не забувайте вкласти в них всю вашу любов.

В Індії понад 200 мільйонів корів.
Алмази - найтвердіша натуральна речовина.
На кожну людину в світі припадає 200 мільйонів комах.

Де зустрічати Новий рік?
Якщо ви на 2017 рік вирішили подорожувати, то краще відкласти поїздку
хоча б на кілька днів. Все тому, що цей знак східного гороскопу завзятий

В Австралії на 4 мільйони жителів припадає 70 мільйонів
овець.
У моркві міститься 0% жиру.
ЛЕДАЩО
Мама просить сина: “Синку, винеси сміття.”
- Мамо, я тільки сів.
- А що ж ти робив до цього?
- Лежав.

Огірки складаються з води на 96%.
У тигрів така ж смугаста шкіра, як і хутро.
Крокодили страждають на дальтонізм.
Язик хамелеонів в два рази довше їх тіла.
Собаки потіють через подушечки на лапах.
Верблюди народжуються без горбів.
Крокодили ковтають камені, щоб пірнути глибше.
Зуби акули такі ж міцні, як сталь.
У всіх океанах світу золота міститься в 200 разів більше, ніж
вже видобуто на землі.
Півні не можуть кукурікати, якщо повністю не витягнуть шию.
Ви можете побачити веселку, якщо тільки будете стояти
спиною до сонця.
Велика частина вітаміну C, що міститься у фруктах, знаходиться
в шкірці.
Імовірність бути ужаленим бджолою набагато більше в
вітряний день, ніж в будь-який інший.
Язик дятла може обернутися навколо його голови 2 рази.
У авокадо міститься більше калорій, ніж в будь-якому іншому
фрукті.
Акула може відчути запах крапельки крові за 4 км.
Акули не перестають рухатися, навіть коли сплять або
відпочивають.
Слони спілкуються звуковими хвилями з частотою нижче, ніж
може чути людина.
Більшість корів виробляє більше молока, коли вони слухають
музику.
З інтернет матеріалів

КАНІКУЛИ
- Де ти провів канікули? - питає один приятель у іншого?
- Першу половину у горах.
- А другу?
- У гіпсі.
ПРО КІНО
- Миколо, пішли грати у футбол!
- Не можу, о третій годині у кінотеатрі починається захопливий
бойовик.
- Так зараз лише о пів на другу!
- Але ж мені ще треба пів години плакати, щоб мама гроші на квиток
дала.
ДИВНА ПРИЧИНА
Батько сумно хитає головою, продивляючись щоденник сина.
Хлопчик співчутливо питає:
- Як ти вважаєш, тату, в чому тут причина: погана спадковість чи
негативний вплив вулиці?

СИЛА ВОЛІ
Батько будить малого сина:
- Синку, вставай, час до школи!
- Не хочу! - відповідає той з просоння.
- Вставай! Невже у тебе немає сили волі?
- Є, каже малий, - але вона ще спить.
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сім'янин і домосід. Саме це на думку астрологів зможе принести
гармонію і взаєморозуміння в сім'ю. Якщо ж поїздку скасувати не можна,
то хоча б їдьте з сім'єю.
Ідеальним варіантом для зустрічі Нового року 2017 є велика і весела
компанія друзів. Запросіть саме тих людей, з якими ви хотіли б
згуртуватися в прийдешньому році.
Які подарунки дарувати?
Подарунки в стилі Півня несуть в собі практичний характер. Зазвичай
вони поєднують приємне з функціональним. Це може бути гарний сервіз
або будь-який предмет інтер'єру, книга по кулінарії або одяг. Однак навіть
найменшу дрібничку Півень з радістю прийме, якщо відчує любов,
приховану в подарунок.
У рік Півня потрібно обов'язково мати і дарувати символ цієї чудової
птиці. Зображення може бути на календарі, декоративній подушці,
годинниках, магніті, статуетці, керамічному виробі, у вигляді картини,
Півня - іграшки або в будь-якому іншому вигляді.
Цікаві факти:
Новий рік Вогняного Півня за Китайським календарем настане 28 січня
2017 року.
Згідно з легендою про походження Китайського зодіаку, миша (пацюк) не
розбудила кішку, і та запізнилася на званий обід до імператора. Туди були
покликані всі священні тварини, які увійшли згодом в зодіак. На місце
кішки довелося брати того, хто був під рукою, це була свиня. З тих пір
миші і кішки не товаришують.

ГУМОР

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Був пізній вечір, а Миколка все сидів і читав книжку.
- Лягай спати, бо пізно, - нагадала мама.
- Ні, мамо, я повинен обов’язково прочитати книжку сьогодні.
- Чому ти так поспішаєш?
- Тут на обкладинці написано: “Книжка для дітей від 6 до 8 років”, а
мені завтра буде 9!

ХВОРОБА
Миколу питає вчитель:
- Ти чому не був у школі?
- У мене брат захворів.
- А ти тут при чому?
- А я на його лижах катався.

Як
зустрічати
рік
Вогняного
Півня?

РОЗУМНИКИ
Вчитель, проглядаючи завдання учня, дивується, як це одна людина
могла допустити так багато помилок!..
Учень і каже:
- Зовсім не одна. Мені тато допомагав.
ЩОДЕННИК
Зі щоденника починаючого бандита:
“... 4 січня. Ми, як завжди, закидали банду із сусіднього будинку
яблуками...
... 5 січня. Банда із сусіднього будинку, як завжди, закидала нас
недогризками.”
ДУМАЙ, ЩО КАЖЕШ!
На галявині сидить заєць і гострить ніж на камені. Підходить вовк.
- Зайчику, що робиш?
- Гострю ніж на ведмедя.
Підходить лисиця:
- Зайчику, що робиш?
- Гострю ніж на ведмедя.
Підходить ведмідь:
- Зайцю, що робиш?
- Гострю ніж і щоразу такі дурниці плету, що сам собі дивуюся.
ПАПУГА
Заліз злодій у квартиру. А там - папуга у клітці та здоровезна собака.
Папуга злодію: “Привіт”
А пес крутить хвостом.
Злодій посмілішав, понабирав речей і задоволений збирається йти.
Але спершу вирішив познущатися над папугою:
- Що, дурню, інших слів окрім “Привіт” не знаєш?
- Знаю. Палкане, фас!
ТРИ ВЕДМЕДІ
Три ведмеді повертаються до своєї хатини.
- Хто брав мою тарілку та з’їв мою кашу? - закричав батько-ведмідь.
- Хто брав мою тарілку та з’їв мою кашу? - зарепетувало ведмежа.
- Заспокойтеся, - сказала мама-ведмедиця, - ніякої каші не було. Я її
сьогодні не варила.
РОБОТА
Сидить у болоті бегемот і бульбашки пускає. Підходить до нього інший
бегемот:
- Пішли у сусіднє болото жаб лякати!
- Таке сказав! Оце зараз усе кину і піду дурницями займатись!
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