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Horoskopy a věštby od 1. do 31. ledna 2020


aktivační bod
pro zdraví

Horoskopy
skutečné a pravdivé

ČÍSLO 1/2020     ROČNÍK 20    CENA 28 Kč (pro předplatitele 26 Kč) – 1,50 €

Ojedinělé horoskopy 
pro každého na každý den

Jedinečný výklad z kávy

Originální věštba I-ťing

Slavná hollywoodská herečka 
Whoopi Goldberg je už nějaký čas sa-
ma a do žádného vztahu se rozhodně 
nehrne. Už v  minulosti se nechala 
slyšet, že pevné svazky pro ni nejsou 
ideální a vstupovala do nich jen kvůli 
společenským pravidlům a očekávání 
druhých lidí. Nezadané je jí nejlépe 
a jak říká, je nadmíru šťastná, neboť 
úplně sama není. Čtyřiašedesátiletá 
oscarová hvězda má už dvacet let 
kocoura, který je prý pánem domu, 
nejraději se mazlí se svou paničkou 
a návštěvy zrovna nevítá.   

Whoopi Goldberg byla třikrát vdaná, 
přičemž její nejdelší manželství vydrže-
lo šest let. Má jednu dceru, se kterou má 
výborný vztah. Její herecké úspěchy z ní 
udělaly hvězdu první velkosti – Oscara 
má za vedlejší roli ve filmu Duch, dále 
je držitelkou cen Emmy, Zlatý glóbus 
a dokonce hudební Grammy.  (luv)  

 WHOOPI 
 SI PŘIVLASTNIL 

 KOCOUR 
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BERAN
Je na  čase, abyste ve  svém ži-
votě nastolili řád a odpoutali se 
od minulosti. Ta vás jen svazuje 

a nedokážete si tak ujasnit cestu, po které máte 
jít. Je to jednoduché, řiďte se především srdcem. 
Pak budete mít jasno.

BÝK 
Může se stát, že se vás někdo 
bude snažit vmanipulovat tam, 
kam vy nechcete. To nedopusť-

te, neboť by to pro vás mohlo znamenat ztrátu 
vlastních názorů a pozic. Bude-li to nutné, rázně 
se proti takovéto taktice ohraďte. 

BLÍŽENCI
Vaše duševní ani fyzické síly ne-
jsou na  takové výši, abyste se 
mohli pustit do  nových projek-

tů či aktivit. Zapracujte tedy na tom, abyste tělu 
dodali dostatek energie. Jinak si koleduje o zdra-
votní obtíže.

RAK
Pořád se ještě zabýváte věcmi 
z minula, kterých se ne a ne zba-
vit. Nechte už konečně starý rok 

za sebou a pusťte se do budování něčeho velko-
lepého, co je vaším dlouhodobým snem. Co nyní 
začnete, to má velkou šanci na úspěch. 

LEV
Nesnažte se vše vyřešit a dokon-
čit hned na začátku roku. Za pr-
vé to ani není ve  vašich silách, 

a za druhé nenastal ten správný čas. V klidu a po-
stupně krok za  krokem ukrajujte díly ze svých 
úkolů, výsledek bude o to překvapivější.

PANNA
Uděláte nejlépe, když poslech-
nete hlas srdce a vydáte se tam, 
kde už dlouho chcete být. Ať už 

je to exotická země, jiná práce nebo nový vztah. 
Změnu už potřebujete jako sůl, jak se říká, a tak 
se jí nebraňte. Nemáte co ztratit.  

VÁHY
Je možné, že na  vás dolehnou 
události dnů uplynulých a  bu-
dete se cítit vyčerpaní a vyhoře-

lí. Neklesejte na mysli a dodejte tělu vše potřeb-
né, tedy především vitaminy a minerály. A také si 
konečně udělejte čas jen sami pro sebe.

ŠTÍR
Vaším heslem v  tomto období 
by měla být trpělivost. A to ne-
jen co se vašich blízkých týká, 

ale také při plnění pracovních úkolů. Někdy je 
potřeba vyčkat na příhodnou chvíli a odložit ne-
příjemné nebo složité záležitosti na později.

STŘELEC
Potřebujete se především uvol-
nit, naladit na  nové příležitosti 
nebo úkoly. Naučte se relaxovat 

a  nebojte se netradičních meditačních metod. 
Určitě by vám prospěla i duchovní literatura, tak-
že si v brzké době nějakou pořiďte. 

KOZOROŽEC
Možná se před vámi objevily ně-
jaké černé mraky, které vám kazí 
náladu, nebo je to prostě jen 

tímto zimním měsícem, ale odrazujete své blízké 
zachmuřenou tváří a negativním přístupem. Za-
čněte se usmívat a život se začne usmívat na vás.

VODNÁŘ
Pokud vás cosi trápí, měli byste 
s  tím něco udělat. Odkládáním 
řešení si rozhodně nepomůže-

te a situace se může za čas nepříjemně vyhrotit. 
Podle staroslovanského Magického kruhu byste 
měli dát na znamení, které vám ukáže způsob. 

RYBY
Budete se potýkat s  financemi, 
možná jste utráceli více, než jste 
si mohli dovolit. Rozhodně si ne-

nechte vnutit nějakou lichvářskou půjčku. Stačí, 
když se na čas uskromníte a odpustíte si své neřesti. 
I to bude k něčemu dobré – pro vaše zdraví.  (rox)

Podle starých Slovanů měl člověk nesmrtelnou duši, kte-
rá se ztotožňovala se stínovou postavou schopnou mluvit 
a jednat tak, jako sám člověk. Tato duše se však často zje-
vovala v podobě různých druhů zvířat, přičemž holubice 
byla symbolem duše dobré, havran duše zlé. Slované věřili 

i v převtělování duše (reinkarnaci).  Jejich nebeským bo-
hem byl Svarog, který byl považován za Slunce, za boha 
nebeského světla a ohně, jenž poté, co stvořil svět, odešel 
na nebesa. Staroslovanská předpověď vychází z mytologie 
našich předků a jejich představ o chodu světa. 

Staroslovanská předpověď podle boha Svaroga


