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Horoskop 
pro domácí 
mazlíčky

Využíváte moc
amuletů

a talismanů?

Záhada 
jezera

Rúp Kund

ČÍSLO 10/2022     ROČNÍK 22    CENA 50 Kč (pro předplatitele 48 Kč) – 2,40 €
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pro peníze
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pro domácí 

Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 31. října 2022
Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 31. října 2022

Horoskopy
Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí

Využíváte moc

a talismanů?
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BERAN
Nesnažte se ostatním vnu-
covat svoje názory, dejte jim 
dostatek prostoru pro vyjád-

řen. A hlavně si nemyslete, že máte patent 
na rozum. S takovou byste se daleko nedo-
stali. Raději se soustřeďte na plnění pracov-
ních úkolů.

BÝK 
Bedlivě vnímejte vše, co 
k  vám nyní bude přicházet, 
ať už půjde o nové informa-

ce nebo pracovní nabídky či změny ve vzta-
zích. Vše do  sebe totiž postupně zapadne 
a vy pochopíte, jaká cesta pro vás bude tou 
nejlepší.  

BLÍŽENCI
Nenechte se ovlivňovat pe-
simismem okolí, i  kdyby se 
jednalo o  někoho blízkého. 

Sami přece nejlépe víte, co chcete a co ni-
koli. Jen je zapotřebí, abyste pro spokojený 
a šťastný život také něco udělali. Prostě více 
myslete na sebe. 

RAK
V  hlavě vám už delší dobu 
uzrává nějaký nápad, pře-
mýšlíte o změně, která bude 

znamenat výrazný obrat ve  vašem životě. 
Možná, že nastal ten správný čas začít rea-
lizovat vaše představy a plány. Neúspěchu 
se bát nemusíte.

LEV
Pravděpodobně se vám 
do  života vrátí někdo, kdo 
pro vás hodně znamenal, 

ale vaše cesty se řízením osudu rozešly. 
Nesnažte se být za každou cenu nad vě-
cí, dejte průchod emocím. Jednoduše ře-
čeno – ukažte, jak vás opětovné setkání 
těší. 

PANNA
Ještě stále se takzvaně pove-
zete na  vlně pozitivní ener-
gie, takže pro vás nic nebu-

de problém a zvládnete i to, co by vás jinak 
zaměstnalo na  delší dobu. Využijte svého 
rozpoložení a předejte něco ze své energie 
i blízkým.

VÁHY
Kontrolujte si výdaje a  ne-
pouštějte se do  riskantních 
nákupů, byť by se tvářily ja-

ko výhodné. Raději myslete na zadní koleč-
ka, jak se říká, a nesahejte na rezervy. Obec-
ně se vám vyplatí nastolit úsporný režim. 

ŠTÍR
Jestliže vám nějaký váš zá-
měr nevyšel tak, jak jste si 
představovali, neházejte 

flintu do  žita. Některé věci chtějí svůj čas 
a  příhodnější podmínky, které nastanou 
později. Věnujte se svým koníčkům a nabí-
rejte síly. Budete je potřebovat.

STŘELEC
Udělejte něco pro své 
zdraví, doplňujte vitaminy 
a  otužujte se. Nezapomí-

nejte také na odpočinek, koncem měsíce 
se vám dostatek energie bude hodit. Vaši 
psychiku posílí bylinkové koupele či aro-
materapie. 

KOZOROŽEC
Bude-li vás někdo svádět 
k  porušování dohod či do-
konce pevně daných pravi-

del, neposlouchejte ho. Nepřineslo by vám 
to nic dobrého a ještě byste zatížili své svě-
domí. A to určitě nechcete. Držte se svých 
zásad.

VODNÁŘ
Jedno přísloví praví, že risk 
je zisk, ale vám by se nemu-
sel vyplatit. Nehazardujte 

s  důvěrou ostatních a  už vůbec nezkou-
šejte něco ošidit a  obejít. Jen poctivým 
přístupem se dostanete tam, kam vás 
srdce táhne.

RYBY
Mohou se vám zkomplikovat 
vztahy s  okolím, ale vina ne-
bude jen na straně ostatních. 

Svůj podíl bude mít i  vaše nerozhodnost 
nebo snaha zjednodušit si situaci. Rozhodně 
se nesnažte něco zatajovat, vsaďte na upřím-
nost.  (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, který poté, co stvořil svět, odešel 
na nebesa.  Staroslovanská předpověď vychází z mytolo-
gie našich předků a jejich představách o chodu světa. 

Staroslovanská předpověď podle boha Svaroga
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numeroskop

Životní číslo 1
Leccos nyní můžete prosadit nebo změnit k obrazu svému. 

Mělo by se vám dařit profesně i finančně, když upřete pozor-
nost a síly žádoucím směrem a uplatníte svou vůli a ambice 
v kombinaci s rozumem a zkušenostmi. Pozor ale na to, jakým 
způsobem se prezentujete, ať vás vaše okolí nevnímá jako dik-
tátory. 

Životní číslo 2
Nesnažte se cosi zvládnout sami, vítejte pomoc okolí, nechte 

si poradit někým zkušenějším. Nezačínejte určitě nic nového, 
spíše dokončujte, co je třeba. Pracovně dotahujte jednání, po-
depisujte smlouvy, dokončujte zakázky, domlouvejte podmín-
ky. V osobní sféře je vhodný čas i na důležitá rozhodnutí.  

Životní číslo 3
Za jistých podmínek můžete fungovat jako buldozer, jak se 

říká. Když se pro cosi rozhodnete, nic vás nezastaví. Odhodlá-
ní a sílu, jež vám tento měsíc numerologicky dává do vínku, 
rozhodně vhodně využijte. Komunikujte a zařizujte, co je tře-
ba, můžete zahájit i novou životní etapu. 

Životní číslo 4
Citlivěji a tedy i zesíleně můžete nyní vnímat případný ne-

soulad, který se týká vašich aktivit v rámci jakékoli ze sfér va-
šeho života. Budou pro vás důležité harmonie a pochopení, 

sdílení. Obklopujte se proto lidmi, kteří jsou vám blízcí, jsou 
podobně naladění, souzní s vaším nastavením. 

Životní číslo 5
Měsíc říjen je vůči vám celkem přátelsky naladěn. Budete 

rozhodně hodně mluvit i psát, zkrátka komunikovat. Cosi ne-
bo kdosi vás může inspirovat, také můžete získat cenné infor-
mace. Leccos se nyní dá vyjednat a domluvit, musíte si ale po-

hlídat, aby nezůstalo jen u toho 
mluvení a potažmo slibů.   

Životní číslo 6
Měli byste být opatrnější, co 

se důvěry týká, a s ničím nespě-
chat. Aspekty totiž nevylučují, 
že se dočkáte nějakého zkla-
mání. Něco nemusí dopadnout 
tak, jak vám bylo přislíbeno, ja-
kýsi záměr nemusí vyjít podle 
vašich představ.  Nějaké záleži-
tosti se mohou zkomplikovat, 
jednání odložit...

Životní číslo 7
Neseďte doma, nové kontakty 

s  okolím pro vás budou důleži-
té. Posunou vás na  cestě vpřed, 
mohou vám být vbrzku velkou 
oporou. Poznávejte nová místa 

a nové lidi, přinesou vám inspirací, mohou se stát pro vás pomy-
slným vzorem. Pozor si však dejte  na přílišné nadšení, hodnoťte 
případné nabídky i své možnosti střízlivým pohledem.  

Životní číslo 8
V centru vaší pozornosti by se měly ocitnout v tomto pod-

zimním měsíci vztahy. A  to jak ty milostné, tak ty v  obecné 
rovině. Prohlubujte a  upevňujte vazby, na  nichž vám záleží, 
projevujte zájem a pečujte o lidi, které nechcete ztratit. Kdo je 
sám, může nyní potkat spřízněnou duši.  

Životní číslo 9
Bilancujte, plánujte, ale s realizací svých záměrů nespěchej-

te. Možná nějaké své rozhodnutí ještě změníte, k  nějakému 
návrhu nebo nabídce přehodnotíte svůj přístup. Pokud má-
te co do činění s dluhy, dojde nejspíš na spory. Při sportu či 
za  volantem buďte velmi opatrní, riziko úrazů a  nehod má 
vzestupnou tendenci.  Lucia di Moriani

Obecné trendy: V měsí-
ci říjnu trochu přibrzděte. 
Může se projevit tendence 
prosazovat a dělat určité 
věci z pozice síly, ale aspek-
ty budou nakloněny spíše 
cestě rozvahy a kompromi-
su. Zamyslete se hlouběji 

nad motivy svého konání, 
snažení a chtění. Více pro-
mýšlejte všechny své plány 
a kroky, než je učiníte. Roz-
hodně se soustřeďte, když 
něco děláte, pozor si dejte 
i na cestách. Hrozí častější 
nehody a kolize. 

Předpověď pro jednotlivá životní čísla
Nejprve si spočítejte své životní číslo. Se-

čtěte všechna čísla z data vašeho narození. 
Pokud  se dostanete k  dvoucifernému vý-
sledku, opět jednotlivé číslice sečtěte, abys-
te se dostali k číslu od jedné do devíti. 
Příklad: Datum narození je 12. 3. 1980.  

Pak tedy sčítáte 1 + 2 + 3 + 1 + 9 + 8 + 0 = 
24 = 2 + 4 = 6 

Životní číslo je 6.


