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Horoskopy a věštby od 1. do 31. prosince 2019 + NA CELÝ ROK 2020

Slavná britská zpěvačka a skladatelka 
Adele, známá svými kyprými tvary, se 
nedávno ukázala v Hollywoodu na osla-
vě narozenin rappera Drakea a všechny 
překvapila svou výrazně štíhlejší posta-
vou. Jak je vidět, kromě nového muže, 
kterým je hudebník Skepta, se začala 
naplno věnovat i  změně životosprávy. 
A ta jí evidentně pomáhá. A co je za ta-
jemstvím změny této jednatřicetileté hu-
dební hvězdy? Obyčejné cvičení pilates. 
To, co se jí za celou dobu kariéry nepoda-
řilo, se nyní stalo jednoduchou záležitostí 
– snížit váhu bez tzv. jojo efektu.  A nejen 
to. Ačkoli má Adele hodně práce a kvůli 
koncertům létá po celém světě, je stále 
její prioritou čtyřletý syn Angelo. Když 
je doma, tráví s ním všechen čas. A sna-
ží se ho vychovávat tak, aby byl dobrým 
člověkem. Učí ho úctě k ženám a skrom-
nosti, a  to i  přesto, že mu může dopřát 
vše, nač si pomyslí. Třeba si z ní vezmou 
příklad i  jiné hodně rozmazlené hvězdy 
showbusinessu.  (luv)
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aktivační bod
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 Adele  je štíhlá 
 díky pilates 

 Rozšířené vydání! 

 Podrobné předpovědi 

 a věštby na celý rok 2020 

 Pouze u nás: Úplňkový 

 rituál pro štěstí a lásku 

skutečné a pravdivé
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BerAn
Odložte povinnosti na  jindy 
a  nechte vánoční atmosféru, 
aby prostoupila váš příbytek. 

Užijte si pohody a  dovolte si luxus nicnedělání. 
Ono se totiž nic nestane, když budete chvíli mys-
let na něco jiného než na práci.

BýK 
Je na čase, abyste se v této uspě-
chané době naučili odpočívat 
a  dobíjet energii. Jinak se může 

stát, že vás skolí nějaký chřipkový virus. rozhodně 
by bylo dobré, kdybyste zapřemýšleli i o pravidel-
ném pohybu. Procházky v přírodě by byly optimální.

Blíženci
Jestliže ještě nemáte nakoupe-
né všechny dárky, není to konec 
světa. nemusíte panikařit, uvidí-

te, že vše bravurně zvládnete. inspiraci můžete 
v klidu hledat na internetu nebo se rozpomeňte, 
co by vašim blízkým udělalo nejvíce radost.

rAK
Pro vás v tomto období platí po-
řekadlo – dvakrát měř a jednou 
řež. Znamená to, abyste neku-

povali hned nějaké dárky - obzvláště ty drahé 
-  jen pro to, že vám je doporučí prodavač. raději 
si vše promyslete do druhého dne. 

lev
něco vám chybí, a  možná ani 
vy sami nevíte, co by to mohlo 
být. Podle znamení Magického 

kruhu jste se dostali do smyčky stereotypu, který 
je pro vás velmi ubíjející. Hvězdy vám radí – vrh-
něte se do nějakého dobrodružství!

PAnnA
Jestliže vás doteď zatěžovaly 
nějaké starosti, odložte jejich 
řešení na  později a  užívejte si 

vánoční pohodu. některé jsou stejně nad vaše 
síly a navíc se mnohé z nich vyřeší samy od sebe. 
nechte tedy také něco na paní Štěstěně.

váHy
Dejte si pozor, abyste to nepře-
hnali s adventní výzdobou, jinak 
ostatní spíše otrávíte. nemusí-

te mít na  každém centimetru vánoční ozdobu, 
abyste udělali sobě i ostatním krásné svátky. Ty 
jsou hlavně o lásce a o pohodě. 

ŠTír
nebudete-li dbát více o  své 
zdraví, dočkáte se nepříjemnos-
tí v  podobě oslabené imunity 

a  následných virových onemocnění. v  lepším 
případě. Zvolněte tedy tempo a zapomeňte ales-
poň na pár dní na práci a povinnosti.

STřelec
Ze staroslovanského Magického 
kruhu vystoupilo varování, které 
směřuje k  vaší finanční situaci. 

Měli byste si dovolit jen to, nač jste si vydělali. 
rozhodně si peníze nepůjčujte, jinak vás čeká 
poměrně náročný příští rok.

KOZOrOžec
Jestliže si potřebujete odpoči-
nout, vyražte alespoň na  pár dní 
někam do přírody, kde není signál 

a tudíž vás nedožene práce nebo neodbytní příbuz-
ní. Sportujte, choďte na procházky a užívejte si ad-
ventu. Buďte trochu sobečtí a myslete více na sebe.

vODnář
Máte pocit, že vám ostatní ne-
rozumí a nebo vás neberou váž-
ně? Pak vězte, že jste se do této 

situace dostali sami svým nerozvážným cho-
váním a výroky, které byly zbytečné. nyní máte 
možnost to napravit. A nebojte se přiznat chybu.

ryBy
Jestliže vám není příliš do smíchu, 
nenuťte se do ničeho, co je vám 
proti srsti, jak se říká. věřte ale, 

že náladu vám dokáže zvednout setkání se starým 
přítelem, se kterým budete mít více společného, 
než jste si vůbec dokázali představit.  (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
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Dáváte si novoroční předsevzetí?
Někdo chce přestat s  kouřením, 

jiný si slibuje, že se bude zdravě 
stravovat, další že začne od Nového 
roku  cvičit. Mnoho lidí při naplňo-
vání novoročních předsevzetí ale 
selhává. Mnozí si před sebe kladou 
nesplnitelné úkoly, nerealizovatel-
né cíle. Jak se k nim staví jednotlivá 
znamení zvěrokruhu? Najdete se 
v následující charakteristice?

Beran
Od nového roku budu méně pít. Sa-

mozřejmě alkoholu. Avšak když po sil-
vestrovské noci přijde první pozvání 
na  večírek od  kamaráda, který slaví 
kulaté narozeniny, slib, že už se nikdy 
neopije, jak zákon káže, je ten tam.  
i  když Beranovi rozhodně neschází 
vnitřní přesvědčení, že nemůže selhat, 
novoroční předsevzetí mu vydrží bo-
hužel jen velmi krátce.

Býk
charakter Býka je silný. nastavený 

je na  maximální výkon, neschází mu 
pevná vůle ani trpělivost dovést vě-
ci do  zdárného konce. S  novoročním 
předsevzetím patří k  výjimečným 
znamením zvěrokruhu, jež nemluví 
do  větru. Možná mu chvíli trvá, než 
se k  prvním krokům rozhoupá, ještě 
chvíli si chce v tom, co si zakáže, uží-
vat, ale pak na sebe vytáhne bič. Umí 
si poručit, ale také se poslechnout.

Blíženci
v předstihu se Blíženec umí chlubit 

tím, jak bude v novém roce dělat věci 
jinak. Své okolí seznámí s převratnými 
plány, odvážnými vizemi, ale za  pár 
dní na  své velkolepé plány zapome-
ne. na svědomí to má jeho dychtivost, 
všechno chce honem, honem. Pokud 
tomu tak není, ztrácí motivaci a inten-
zivně přemýšlí o tom, jak se elegantně 
ze svých slibů vykroutit.

rak
Pokud jde o novoroční předsevzetí, 

rak bývá tajnůstkářem. Do světa zby-
tečně nevytrubuje, co chce dokázat, 
o  svých záměrech většinou mlčí. co 
kdyby se některý nepodařilo usku-
tečnit? Zbytečně by se vystavil po-

směchu, přijít by mohl o  dobrou po-
věst. Jeho nepřítelem je netrpělivost, 
proto i novoroční předsevzetí, pokud 
se k němu odhodlá, ztroskotává větši-
nou na ukvapenosti. 

Lev
nemůže přece zůstat za  ostatními, 

a tak si nějaké novoroční předsevzetí 
také dá. lev není žádný troškař, jeho 
sliby musí mít váhu, je zvyklý si před 
sebe klást nelehké úkoly. většinou 
udělá všechno pro to, aby svým slo-
vům dostál, nechce vypadat jako sla-
boch. vytáčky a  postranní uličky ne-
jsou pro něj typické, vždy se ke svým 
úkolům postaví s odhodláním, nebo-
jácně, se vztyčenou hlavou.

Panna
nejhorší pro Pannu je, když by měla 

někoho zklamat, ztratit svůj cíl. Je vel-
mi přecitlivělá, a když se něco nedaří, 
hledá vinu pouze u  sebe. S  novoroč-
ním předsevzetím bývá velmi opatr-
ná, nic nedělá jen tak pro nic za  nic. 
Musí být přesvědčená o  tom, že se jí 
ho podaří naplnit, nechce sama před 
sebou ztratit tvář. O svém předsevze-
tí moc nemluví, raději se hned pustí 
do  jeho plnění, přičemž bývá velice 
precizní.

váhy
váha si novoroční předsevzetí roz-

mýšlí s rozvahou a pověstným klidem. 
většinou zvolí takové, které jí nebude 
činit moc odříkání, znepříjemňovat 
každodenní život. Když se něco za-
drhne, neznamená to, že na  svůj cíl 
rezignuje. Jen se snaží najít schůdněj-
ší cestu, jak narovnat záda a pokračo-
vat v  započatém díle. Hodně jí záleží 
na  mínění okolí, i  proto se zdá, že si 
stojí pevně za tím, co slíbila.

Štír
není žádná padavka, jen tak se ne-

vzdává. Štír ale také bývá velký taj-
nůstkář, ne vždy na  sebe všechno 
prozradí. Pokud se k nějakému před-
sevzetí odhodlá, bývá podbarveno 
něčím neotřelým, originálním, dobro-
družným. nebezpečí je pro něj určitou 
výzvou. Je zároveň schopen rozeznat 

nebezpečí a přijít všemu na kloub. Po-
kud mu přerůstá daný slib přes hlavu, 
bez mrknutí oka ho hodí za hlavu. 

Střelec
Je zanícený a  nevypočitatelný, 

na přelomu starého a nového roku si 
dá klidně spoustu slibů. někdy se ale 
hodně přeceňuje a  zjistí, že měl zby-
tečně velké oči. že své sliby nedokáže 
naplnit? S  tím si příliš hlavu neláme. 
Prostě za  tím jednou provždy udělá 
tlustou čáru, mávne rukou, vždyť život 
jde dál. Zbrklé jednání, prudká pova-
ha, hašteřivost mu ale už mnohokrát 
podlomily nohy, na to je přece zvyklý.

Kozorožec
ve  zdravém těle, zdravý duch. To 

může být motto Kozorožcova novo-
ročního předsevzetí. chce se lépe 
stravovat, pravidelně hýbat, méně se 
stresovat, radikálně změnit životní 
styl. A většinou se mu to daří. Je zvyk-
lý dřít do úmoru, klást na sebe maxi-
mální požadavky, dobře ví, že bez prá-
ce nejsou koláče. Když mluví o  svém 
předsevzetí, tak se vší odpovědností 
a energií dotáhnout ho do konce.

VoDnář
novoroční předsevzetí vnímá ja-

ko staromódní přežitek. Spíš na  něj 
pohlíží zábavně, žertovně, s  optimis-
mem, jako na  nesmyslnou věc. Ale 
kdo ví? Dokáže sám sebe přesvědčit 
v případě, že jde o něco vážného, smy-
sluplného, co by mohlo být druhému 
ku prospěchu. nikdy u něj nevíte, jak 
se zachová. Je to všestranné znamení 
zvěrokruhu, kterému nikdy nechybí 
chuť do díla.

ryBy
K novoročnímu předsevzetí přistou-

pí ryba zřejmě kvůli tomu, že tak činí 
její okolí. nechce stát v ústraní, poza-
du. vymyslí jich spoustu, ale rozhod-
ně nechce dělat jen něco pro efekt. 
Každé pro ni musí být vážným téma-
tem, k němuž přistupuje s hlubokým 
přesvědčením. neustále ale stojí před 
nesnadným úkolem – překonat svoji 
nesmělost, nejistotu, ke splnění svých 
slibů si dodávat kuráže. (pru)


