З Новим роком йдем до хати
Змія повільна, некваплива, деколи
лінива. Вона любить тепло, вона
любить спокій. Не варто її марно
турбувати, вона завжди готова
зробити різкий кидок і убити
недоброзичливця.
У
південних
країнах
Змію
ша-нують і поважають за спокій,
вишуканість, красу та мудрість.
Вона холодна, спокійна і завжди
постоїть за себе.
Господар року змінює свій вигляд, і якщо 12 років
тому був рік Білої Металевої Змії, то 2013-й
Змія не любить зайвий шум,
біганину і метушню. Організація
свята.
Готуючись до Нового року, май на
увазі, що все необхідно продумати
до останньої дрібниці, починаючи
від серветок на святковому столі і
закінчуючи модним платтям, яке ти
вдягнеш у цю ніч. Змія – істота, яка цінує
деталі. Коротше кажучи, заплануйте все
заздалегідь.

Астрологи радять уникнути великих
галасливих компаній, де багато невідомих для вас людей.
Як прикрасити будинок, щоб
зустріти Новий 2013 рік Змії?
Дім. Перед святом проведи вдома
генеральне прибирання, розстав все
по місцях, знайди місце для символу
нового року, наприклад, статуетки,
картини або іграшки. Будинок оформи
відповідно до морської тематики,
використовуючи відповідні предмети:
черепашки, камені.
Крім того, за східним гороскопом
космічним елементом Змії є вогонь. Тому
палаючі свічки або камін – це ідеальна
прикраса для святкової обстановки.
Ідеально підійдуть довгі красиві свічки
в розкішному підсвічнику. Виберіть
свічки, витої форми, схожі на двох
скручених змій.
Змія на новорічній ялинці повинна
займати найпомітніше місце. Ялинку
прикрасьте сріблястою мішурою і
кулями, що переливаються. Змійкою
повинні спускатися гирлянди.
Ще можна прикрасити ялинку
кольоровим дощиком, при включених
вогниках він буде переливатися, і буде

рік – це рік Чорної Водяної Змії.
В цілому, звичайно, Змія свій
характер не поміняє, вона буде
такою ж обережною, мудрою,
неквапливою, але деякі тонкощі
все ж потрібно враховувати.
Люди, народжені в рік Змії,
мають складний характер. Вони
гонорові, деколи егоїстичні, у них
завжди добре йдуть справи, тому
що вони заздалегідь, не поспішаючи продумують
всі ходи. Але вони гостро переживають свої
невдачі.

схожий на зміїну шкіру.
У самій квартирі можна розставити
скляні прикраси та скляні статуетки. І
по всьому будинку поставте свічки.
Гості. Цей новий рік зустрінь у колі
близьких друзів і рідних. Не варто
розмінюватися на безліч гостей. Створи
затишну, спокійну атмосферу, збери за
святковим столом тільки тих людей,
які тобі дійсно дорогі та з якими у тебе
склалися хороші стосунки. Змія цінує
все, що пов’язано з родиною, не терпить
напружених відносин, краще за все,
якщо це буде не молодіжна вечірка, а
сімейне торжество.
Поклич у гості сімейні пари з дітьми,
влаштуй конкурси з символічними
призами, в яких зможуть взяти участь
всі бажаючі. Якщо тобі не хочеться
влаштовувати
свято
в
квартирі,
то можна зупинити свій вибір на
маленькому кафе, де в затишній
обстановці і зустріти бій курантів.
Подарунки. Подумай, чим можна
порадувати рідних і близьких. Купуй
потрібні речі, а не прості сувеніри.
Намагайся догодити всім запрошеним.
Прояви мудрість: щоб не довелося
купувати подарунок поспіхом, вдома
склади список тих, хто буде присутній
на святі, а також приблизний список
подарунків. Актуальні ювелірні вироби,
і найбільше з «діамантами». Дітям

можна подарувати акваріум з рибками.
Ялинка. Новий рік 2013 – це привід
відвідати ялинкові базари, навіть
якщо ти щасливий володар штучної
ялинки. Нехай штучну ялинку не
потрібно виносити на смітник, і вона
не обсипається, не жовтіє – для змії
важливо, щоб ялинка була справжньою,
щоб квартира наповнювалася справжнім ялиновим ароматом, вона не
терпить підробок.

Прикрась ялинку кульками зеленого,
блакитного, золотого кольору, або
прояви фантазію і зроби прикраси
власноруч. Змія це оцінить, бо їй до
душі оригінальність і творчий підхід.
Святковий стіл. До новорічного
столу придбай гарну скатертину,
столові прилади використай подорожче
– змія не любить дешевих речей, але не
витрачай останні гроші – змія економна

і не пробачить необдуманих витрат.
Знайди кілька оригінальних рецептів
страв з морепродуктів, добре, якщо
страви будуть з дорогих видів риб.
Прикрасою столу можуть стати дуже
смачні тарталетки з маслом та ікрою.
Головною ж стравою може бути блюдо,
приготоване з кролика, адже змія дуже
любить ласувати цими звірятками.
Спробуй хоча б раз протестувати
новий рецепт до свята, що він не зіпсує
свята. Продумай сервіровку, щоб
стіл виглядав гармонійно, апетитно
і розкішно. У центрі столу можна
поставити символ 2013-го року: свічник
у вигляді змії, статуетку чи іграшку,
чорного, блакитного, зеленого або
жовтого кольорів...
Вбрання та прикраси.
В одязі знову ж віддай перевагу
блакитним, зеленим і золотим відтінками. Можна
звернути
увагу
на срібні і чорні
кольори. Наряд
повинен
бути
зручним,
адже
тобі
доведеться
провести в ньому
не одну годину.
Бажаю вам
любові, щастя,
веселощів і
справжнього Дива у Новорічну ніч!

Бажаємо щастя, дива, надії!

Від усього серця вітаю всіх нас із найбільш довгоочікуваними
і світлими святами – Новим Роком та Різдвом Христовим!
Це усіма нами з дитинства улюблені й радісні дні, сповнені
світлом свята спільної радості, веселощів, очікування дива й
казки, тепла та надії. Вітаю усіх нас з Новим Роком
та бажаю хоча б у ці довгочікувані хвилини свята
знову стати дітьми і повірити в мрію!

З нагоди святкування дня Святого Миколая та Нового року
19 грудня 2012 року студенти факультету енергетики та
енергозбереження відвідали дитяче відділення обласної дитячої
лікарні і подарували їм посмішки, святковий настрій
та новий плазмовий телевізор.
Новорічні свята люблять усі. В ці дні всюди панує святкова атмосфера,
а у повітрі літають пахощі мандарин та ялинки. Розпочинає новорічну
казку день Святого Миколая.
Саме в цей день студенти факультету енергетики та енергозбереження
традиційно відвідують дітлахів з дитячого відділення обласної
психіатричної лікарні і дарують їм посмішки та святковий настрій.
Цей рік не став виключенням. До зустрічі з дітками ми ретельно
готувалися – збирали іграшки,
«розфарбівки», фарби, а також
кошти на телевізор, потрібний
дітлахам для перегляду мультиків.
Не залишилася малеча і
без зустрічі з дідом Морозом,
Снігуронькою
та
казковими
героями. Разом з дітлахами ми
співали пісні і водили хороводи, із
задоволенням слухали підготовлені для нас вірші та пісеньки. Наприкінці
хлопчики та дівчатка отримали солодкі подарунки.
Ця поїздка зворушила всіх
учасників щирістю та відкритістю
дитячих сердець.
Активну участь у підготовці
свята взяли: Бінюк Марія, Сліпко
Ганна, Ткаченко Олександра,
Ку-ліченко Дар’я, Шайтан Олена,
Левченко Карина, Товалюк Маргарита, Бірюк Дар’я, Біченко
Кирило,
Самойлова
Юлія,
Со-рока Олександр, Ахінько Анастасія, Дорошенко Олександр,
Хухровська Ольга, Фесенко Катерина, Подріз Микола, Кравець Анастасія.
Творіть добро, даруйте казку!
Сліпко Ганна, ТЕ-10-1д

Акція ради ветеранів «ДОПОМОЖИ БЛИЖНЬОМУ»
До новорічних та Різдвяних свят, Дня Святого Миколая за ініціативою
Ради ветеранів ЗДІА 10-14 грудня 2012 року відбулася акція «Допоможи
ближньому». Не залишилися байдужими і наші співробітники. Вони
зібрали 872 одиниці одягу, 21 пару взуття, багато новорічних іграшок.
Зібрані речі передано до дитячого будинку Православної церкви,
Запорізького обласного Притулку для дітей, Червоного Хреста.
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