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Barvy, které
uzdravují

Dobromysl
pro dobré

trávení

Životní čísla 
trochu jinak

ČÍSLO 2/2022     ROČNÍK 22    CENA 47 Kč (pro předplatitele 45 Kč) – 2,20 €
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Barvy, které
Dobromysl

pro dobré

Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 28. února 2022
Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 28. února 2022

Horoskopy
Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí
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numeroskop

Životní číslo 1
Rozhodně nezačínejte nic nového, jen byste si zkom-

plikovali situaci. Nyní dokončujte dříve započaté aktivity 
a  jednání. Udělejte si během února pořádek kolem sebe 
i v sobě, abyste si do dalšího měsíce nenesli žádné resty. 
Řiďte se striktně rozumem a logickými úvahami, nenechte 
se unést emocemi. 

Životní číslo 2
Uvědomíte si nejspíš zcela jasně své možnosti, odvaha 

odstartovat jakousi novou životní etapu by vám rovněž 
chybět neměla. A tak ve spolupráci s někým spolehlivým, 
za  jeho pomoci a  podpory, můžete rozjet v  únorových 
dnech cosi nového, začít úspěšně realizovat nějaké vlastní 
vize a plány. 

Životní číslo 3
Význam vztahů pro vás poroste a  budete zřejmě mno-

hem intenzivněji pociťovat jakýkoli nesoulad ve  svém ži-
votě. Bude ale především na  vás, zda dokážete začít mě-
nit běh věcí k obrazu svému a ve svůj prospěch, nebo se 
budete pouze litovat a vinit z vlastní nespokojenosti okolí 
a okolnosti.  

Životní číslo 4
Komunikujte s okolím, setkávejte se s přáteli a navazujte 

nové profesní i osobní kontakty. Naslouchejte pozorně to-

mu, co kdo říká, mohou přijít zajímavé nápady nebo inspi-
race. Rozhodně se přizpůsobujte okolnostem a  nesnažte 
se nic urychlit. Nechte věcem volný průběh, netlačte na pi-
lu, jak se říká.

Životní číslo 5
Můžete se cítit jako mezi mlýnskými kameny. Ale i když 

byste rádi diskomfortní situaci opustili, asi se teď nepohne-
te z  místa. Počítejte tedy s  tím, že na  cosi budete muset 
vynaložit mnohem více času i energie, než jste se původně 
domnívali. Pozor si dejte také na  to ať někdo nezneužije 
vaší důvěry. 

Životní číslo 6
Setkávejte se s lidmi, neodmítejte pozvání na různé akce. 

Společenský život vám umožní získat potřebný nadhled 
i odstup a věřte, že vám může přihrát i zajímavé příležitosti. 
Jediné, na co byste si měli dát pozor, je objektivní hodno-
cení vlastních sil a možností. Nesplněné sliby by poškodily 
vaše renomé. 

Životní číslo 7
Do  centra vaší pozornosti se nejspíš dostanou vztahy, 

a to jak na úrovni profesní, tak osobní. Můžete mít tenden-
ci prosadit za  každou cenu své zájmy, nároky a  vize, ale 
měli byste zohledňovat i potřeby a názory svých protějšků. 
V tomto čase můžete své vazby s okolím upevnit a zkvalit-
nit, tedy toho využijte. 

Životní číslo 8
Pozor na  nevyžádané rady a  vnucenou pomoc. I  když 

to myslíte dobře, způsob vašeho jednání může druhé lidi 
svádět k domněnce, že se jim snažíte velet, že jimi mani-
pulujete. Věnujte čas raději plánování vlastní budoucnosti, 
promýšlejte své další aktivity. Jednání o penězích raději od-
ložte, hrozí hádky. 

Životní číslo 9
Měli byste únorové dny využít k  tomu, abyste uplatnili 

svou vůli a ambice. Není vyloučeno, že se objeví příležitost 
na  čemsi vydělat, cosi výhodně získat, změnit k  obrazu 
svému. Vše si ale důkladně promyslete, ověřujte si informa-
ce, které dostáváte, chtějte znát podrobnosti. Nejednejte 
unáhleně. 

 Lucia di Moriani

Obecné trendy: Poroste 
touha uplatnit své ambice 
a  prosadit svou vůli, zá-
měry. Na  přetřes přijdou 
častěji rodinné i  firemní 
finanční záležitosti. Lze vy-
těžit z okolností a není vy-

loučen ani nějaký zisk. Sa-
mi ale asi moc nezmůžete, 
budete potřebovat pod-
poru a  pomoc okolí. Lépe 
tak únorovými dny proplu-
jí lidé, kteří mají v pořádku 
vztahy s okolím. 

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.
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Proč se Italové 
báli v Krkonoších?
Roku 1456 se Venetus (Benátčen) 

Sandro Cerutti vypravil na dalekou 
cestu do Čech, do dosud neprobá-
daných Krkonoš. Chtěl najít drahé 
kameny a  cenné kovy, místo toho 
zde málem našel smrt. Jednu z kr-
konošských stezek totiž doslova 
lemovaly kostry zbloudilých pout-
níků, kteří zemřeli hladem nebo 
zimou.

Prý existovaly mapky tras, jimž 
se bylo nutné vyhnout, pokud byl 
poutníkovi život milý. Cizinci si vy-
právěli, jak jsou Krkonoše protká-
ny démony, čerty, čarodějnicemi 
a  dalšími hrůzostrašnými přízraky. 
Přesto se do těchto tajemných hor 
vydávali, neboť je lákala vidina 
rychlého zbohatnutí.

Hrůzostrašný duch hor
Jedna „trasa smrti“ vedla 

i  na  Sněžku. Tady hledači pokladů 
z  Benátek při jakémsi rituálu zaklí-
nali ducha hor, aby jim ukázal, co je 
ukryto v nitru země. Při tom se jim 
mocný duch skutečně zjevil, ale vy-
děsil je k smrti. Tato horská příšera 
na sobě prý měla jakýsi nazelenalý 
ochranný pancíř a hrůza z ní doslo-

va čišela. Muži proto raději prchli 
do bezpečí. 

Jindy byl obávaný duch hor líčen 
jako vysoká a nehybná postava, je-
jíž zjevení doprovázel vichr, blesky 
a tmavá mračna.

Krakonoš s ocáskem
Ačkoli byla většina svědectví údaj-

ně věrohodná, domorodci z  Podkr-
konoší Vlachům a Benátčanům nevě-
řili ani slovo, pokládali je za podvod-
níky. Nakonec si horalové sami stvo-
řili ducha hor, dobrého a spravedlivé-
ho Rýbrcoula (Krakonoše). „V horách 
tvých jsem tvým ochráncem,“ bylo 
Rýbrcoulovo motto.

Nejstarší zpodob-
nění Krakonoše se 
objevilo na  mapě, 
která pochází přibliž-
ně z poloviny 16. sto-
letí. Jejím autorem je 
Martin Helwig. Krako-
noš, neboli Rýbrcoul 
(německy Rübezahl, 
polsky Liczyrzepa), 
má na  obrázku paro-
hy a  ocas, vzezřením 
tak připomíná čerta. 
 (nov)


