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aktivační bod

pro štěstí

Macaulay
má nové jméno
Americký Herec Macaulay Culkin v závěru loňského roku vyzval své příznivce,
aby mu pomohli s výběrem prostředního
jména. Hned v lednu si ho chtěl nechat
oficiálně zapsat na matrice. Macaulay,
coby bývalá dětská hvězda filmů Sám
doma, tedy zažádal, aby se jeho prostředními jmény stalo jeho křestní jméno a příjmení. Měl by se tak jmenovat –
Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Svým
fanouškům dal na výběr z pěti možností,
přičemž právě ta nejbláznivější varianta
zvítězila a dostala nejvíce hlasů. Rodiče
přitom dětské filmové hvězdě určili jako
prostřední jméno Carson. To však prý Macaulayovi znělo příliš irsky. Umělec v současné době pracuje jako DJ v jednom
nočním klubu v New Yorku a jak je vidět,
ani v osmatřiceti letech ještě nedostal
rozum. A to je kmotrem dětí zesnulého
zpěváka Michaela Jacksona...
(luv)

Horoskopy podle tarotových karet
Léčivý obrázek a krystaloterapie
Originální denní horoskopy
Horoskop pro domácí mazlíčky
1
Lunární kalendář

léčivý obrázek a krystaloterapie
Pomoc pro játra

Kdo má problémy s játry, budí se obvykle v noci mezi jednou až třetí hodinou ranní. Pro léčení a zlepšení funkce
jater jsou vhodnými kameny křišťál a kalkoolit. Játra jsou vlastně naším hlavním
čisticím a detoxikačním orgánem. Křišťál
pomáhá regulovat čištění organismu,
působí a vyrovnává energii tam, kam ho
přiložíte. Citliví lidé jsou schopni vnímat
jeho energii. Křišťál můžete také použít

k tomu, abyste si vyrobili křišťálovou vodu. Stačí ponořit několik kamenů do vody a nechat nápoj aktivovat (nabíjet) minimálně dvě hodiny. Posílit funkci jater
dokáže i kalkoolit. Voda jím aktivovaná
se pije večer před spaním.
Aplikace obrázku – přikládáním
na problematická místa na těle, případně volné působení obrázku ze vzdálenosti do jednoho metru na dobu 20 až

40 minut, a to dvakrát denně. Obrázek
lze použít také k aktivaci nápojů.
Krystaloterapie je stará technika, která využívá léčivých vlastností krystalů, drahokamů
a polodrahokamů. Kameny mají schopnost
vyzařovat pozitivní energii, takže tato metoda spočívá nejen v přikládání kamenů na různé části fyzického těla nebo do okolního
prostoru, ale také pro energetickou aktivaci
nápojů.
Ing. Josef Schrötter
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býk

blíženci

Hledáte-li životního partnera, věřte,
že vaše aktivita vám do cesty přivede nové lidi a známosti, které vám
otevřou oči. Zjistíte, co je pro vás
důležité a podstatné a proč jste nemohli tak dlouho najít spřízněnou
duši. Andělští ochránci vás jen varují
před ukvapenými kroky, takže zlehounka a trpělivě rozvíjejte nadějný
vztah. A buďte upřímní.

Oprostěte se od starostí a užívejte
si poklidu. Více pohybu vám jen prospěje a je jedno, zda to bude v přírodě nebo ve společnosti při zábavě
a tanci. Planety vás mohou svádět
k bilancování, což by vás zbytečně
brzdilo v dalším rozvoji. Vaši andělští
ochránci vám radí, abyste udělali
za minulostí tlustou čáru a svou
energii využili pro budoucnost.

Uvědomte si, že tělo, a hlavně vaše
mysl, potřebují občas zrelaxovat,
vymanit se ze stereotypu. Navíc byste
mohli v každodenní honičce ztratit
smysl svého konání. Pravděpodobně
vás potkají události, se kterými jste
nepočítali a jež neuvítáte tak úplně
s nadšením. Všechno má však svůj důvod, a i to horší, co vás v životě potká,
vás má někam nasměrovat.

Ochranný anděl Gabriel

Ochranný anděl rafael

Ochranný anděl metatron

rak

lev

panna

Toto období bude poměrně pestré
na události. Nejsou vyloučeny jisté
změny, které vám umožní poznat
nové sféry života, posunout hranice
poznání. Měli byste se také zamyslet
nad tím, zda hodnotíte osoby a události kolem sebe objektivně, jestli
se nesnažíte mít vždy vše pod kontrolou. Nechte občas něco na osudu
a nezapomínejte dobíjet energii.

Můžete se věnovat pracovním
záležitostem nebo koníčkům, rozhodnutí je na vás. Pokud jste však
v uplynulých dnech hřešili více, než
je zdrávo, věnujte svému tělu zvýšenou pozornost. To znamená začít
u jídelníčku, zařadit co nejvíce zeleniny a zdravých potravin, doplňovat
tekutiny a dostatečně odpočívat či
meditovat. Nejlépe v přírodě.

Vyvarujte se zbytečných konfliktů
s blízkými a také přehnaná žárlivost
v lásce není na místě. Popřemýšlejte, jak dlouho jste s partnerem
spolu, co jste prožili a jak je vám
s ním dobře. Bez důvěry to nejde
a máte-li něco na srdci, co vás trápí,
promluvte si o tom. Tento měsíc je
tedy o vstřícné komunikaci s těmi,
na kterých vám záleží.

Ochranný anděl michael

Ochranný anděl uriel

Ochranný anděl azrael

váhy

štír

střelec

Potlačíte-li nyní tendenci komandovat a kritizovat ostatní, přečkáte
únorové dny bez vážnějších konfliktů. Zamyslete se nad tím, proč
se nacházíte v takovémto rozpoložení. Nepotřebujete dovolenou
nebo nějakou změnu? Možná je
na čase věnovat se tomu, co pro
vás má přínos a naplňuje vaše touhy a zájmy.

Věnujte vztahům více pozornosti,
naslouchejte partnerovi. Třeba se vám
už delší dobu snaží něco říci, ale vy
ho neposloucháte. Je pak nasnadě, že
to mezi vámi možná i trochu skřípe.
Není to v tomto zimním měsíci, který
by měl být o pohodě a relaxování,
škoda? Zkuste udělat vstřícný krok
a navrhnout nějakou aktivitu, o které
víte, že blízkým udělá radost.

Zapřemýšlejte, zda nenastala ta
správná doba na nějaké změny, přeorganizování stávajícího rozvrhu. Vždyť
i vy potřebujete čas na rodinu, sebe
a své zájmy. Pokud se budete vše snažit
zvládnout, může vás v brzké budoucnosti dostihnout únava a vyčerpání.
Andělští ochránci proto radí – vybavte
se vším potřebným pro pobyt v přírodě
a vydejte se dobíjet energii.

Ochranný anděl ariel

Ochranný anděl vasanta

Ochranný anděl ull

kozorožec
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andělský

vodnář

ryby

Věřte, že ukvapené kroky by vám
nyní nepřinesly kýžený výsledek. Vaši
andělští ochránci vás nabádají k rozumovému řešení případných potíží
či komplikací. Ať už se budou týkat
pracovních záležitostí nebo rodinných vztahů. Pokud budete mít pocit,
že potřebujete klid, vydejte se na pohodová místa, kde vás nebude nikdo
rušit a kde načerpáte nové síly.

Podle planet budete mít velké
šance na úspěch obzvláště tam, kde
se zúročí vaše zkušenosti a znalosti.
Vitalita vám chybět nebude, ale
o zdraví musíte i tak pečovat. Nepodceňujte žádné varovné signály
svého organismu. Nezapomínejte
doplňovat vitaminy a minerály, dopřejte si jídla se zahřívacím kořením,
jako je třeba zázvor a pepř.

Tyto dny mohou být plné překvapení, a také rychlých zvratů. Především by se to mohlo týkat vašich
vztahů. Co se ale nečekaně přižene,
zase rychle odezní. Nedělejte si
tedy hlavu s nějakými slovními
přestřelkami, na ty si za pár dní ani
nevzpomenete. Hlavně se nenechte
strhnout k neuváženým výrokům.
Vězte, že by vás to později mrzelo.

Ochranný anděl legba

Ochranný anděl benten

Ochranný anděl sila

(rox)
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