skutečné a pravdivé

Horoskopy

Horoskopy a věštby od 1. července do 31. srpna 2019
ČÍSLO 7–8/2019

Martina zvládla
rakovinu s humorem
Tenistka Martina Navrátilová (62) je jednou
z hvězd britského pořadu The All New Monty,
který upozorňuje na prevenci rakoviny. Sportovkyně s onkologickým onemocněním sama
bojovala, když jí v roce 2010 diagnostikovali
rakovinu prsu.
„Zjistila jsem, že mám neinvazivní formu
rakoviny, která není nejhorší. Někdy mám pocit,
že jsem měla štěstí, protože jsem měla dobrou
rakovinu, i když je to protimluv,“ řekla s úsměvem tenistka. Navrátilová přiznala, že nejděsivější pro ni bylo vrátit se znovu na mamograf.
Muselo se zjistit, jestli nemá v prsou další, a třeba větší, ložiska.
„Říkala jsem si, že to zvládnu, protože ta
nejhorší část mého života už byla za mnou. Je
to jen o mně.“
Maminka tenistky, Jana, zemřela na rakovinu tři roky předtím, než Martině onkologické
onemocnění diagnostikovali. Tenisová legenda
v roce 2010 podstoupila lumpektomii, tedy
vyjmutí nádoru z prsu i s bezpečným lemem
zdravé tkáně. Pak absolvovala ozařování.
Na maminku stále vzpomíná. „Nevěřila by, že
jsem v tomto pořadu, protože věděla, jak jsem
stydlivá,“ řekla tenistka ohledně toho, že si s ostatními celebritami sundala na pódiu podprsenku.
(luv)
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CENA 49 Kč – 2,50 €

Letní dvojčíslo
Originální denní horoskopy
pro každé znamení na celé léto
Staroslovanská předpověď
Novinka podle boha Svaroga
Karmický horoskop Novinka

1

střelec ČERVENEC

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Finance

Úspěšný den

Citová stabilita Fyzická kondice

Velmi úspěšný den

Velmi úspěšný den

Neutrální den
Kritický den
Úspěšný den
Neutrální den
Kritický den
Velmi úspěšný den
Úspěšný den
Neutrální den
Kritický den

Co vás čeká: Občas máte tendenci se novinkám
bránit, v tomto období by to ale bylo jen na škodu věci.
Obzvláště polovina měsíce je vhodná pro realizování
plánů, kterými jste se zabývali v nedávné minulosti.
Proto se nebojte tzv. rozjet ve velkém vše, co se týká
vašich koníčků a zájmů. Na mnohé vám nezbýval čas,
ale ten, pokud si jej sami neuděláte, nebude nikdy.
Láska a partnerství: Užívejte si volných dní
a vztahy chvíli neřešte. Není potřeba pořád se zabývat
řečmi a intrikami, které jsou malicherné a neopodstat-

něné. A jestli vám někdo závidí, je to jeho problém.
Prostě si řekněte, že co má přijít, to přijde. Velké lásky
přicházejí ve chvíli, kdy to nejméně čekáme.
Zaměstnání a studium: Prázdniny lákají k pohodě, uvolněnosti a rozpustilosti. Zvolnění pracovního
tempa určitě nikomu neuškodí, jen je potřeba nepřekročit meze, kdy už by to šlo na úkor plnění úkolů. Proto se včas vraťte do reality, než se dostanete do zbytečných potíží. Máte-li v plánu vydat se tento měsíc
na dovolenou, máte se nač těšit.

Peníze: Vaše tušení, že bude třeba si udělat na tento čas finanční rezervu, bylo správné. Letní pohoda vás
totiž bude svádět k utrácení. Pokud vám to udělá radost, proč ne. Jen si přece jen stanovte určité hranice,
které nepřekročíte.
Zdraví: Občas můžete pocítit únavu, která bude ale
spojená se zvýšenou aktivitou. Pozor si dejte na klimatizaci, popřípadě na výkyvy teplot. Zvýšenou pozornost věnujte vazům a šlachám.
Šťastný den: 15. červenec.

Nebraňte se
novinkám

Pondělí 8. července: Svazovat vás v této
době může nějaký nevyřešený problém,
do kterého se vám příliš nechce. Už příliš
dlouho nečekejte a vyřešte jej.

Úterý 16. července:  Nebudete muset
partnerovi nijak zvlášť vysvětlovat své záměry a plány, pochopí to snadno a rychle.
Přece už vás nějaký čas zná.

Středa 24. července: Musíte se vymanit
z bludného kruhu, do kterého vás zahnaly
představy blízkých o vašem životě. Položte
si otázku, co chcete vy.

Pondělí 1. července: Jestliže jste doteď
pracovali, je čas poohlédnout se po nějakém hezkém místě v dostupné vzdálenosti
a vydat se za odpočinkem.

Úterý 9. července:  Partner bude mít
tendence s vámi manipulovat, a to se vám
líbit nebude. Nejlépe uděláte, když odvedete jeho pozornost jinam.

Středa 17. července: I když den nezačne
úplně podle vašich představ, nakonec se
vám bude celkem dařit.  Užijte si chvíle
ve dvou plnou měrou.

Čtvrtek 25. července: Nebojte se změn,
které ve vašem životě nastanou. Všechno
nové vás posune o nějaký ten krůček kupředu.  Velmi milá osoba vám fandí.

Úterý 2. července: V práci si jděte cílevědomě za tím, čeho chcete dosáhnout.
Hvězdy vám přejí a vše by mělo jít hladce.
 Nedejte na náhodu, buďte aktivní.

Středa 10. července: Nehoda není náhoda, a tak buďte při cestě autem obezřetnější
než jindy.  Večer upřednostněte chvíle klidu v rodinném kruhu.

Čtvrtek 18. července: Hvězdy varují
před nepromyšleným a impulzivním vydáváním peněz. Mohli byste o ně přijít. Dejte
si také pozor na závazné sliby.

Pátek 26. července: Pomoc bližnímu je
jeden z dobrých skutků, které byste v této
době měli udělat. Nemusí jít o peníze, ale
třeba o duševní podporu.

Středa 3. července: Starosti by vám mohly přidělat děti, ale s trochou trpělivosti
vše bez problémů zvládnete.  Vstřícností
docílíte svého.

Čtvrtek 11. července: Nedejte na rady
druhých, vy sami musíte vědět, co a proč
chcete. Někdo by se vás totiž mohl snažit
zmanipulovat.

Pátek 19. července: Popusťte uzdu fantazii a začněte přemýšlet jinak než doposud. Není to tak složité a uvidíte, jak bude
svět najednou krásnější.

Sobota 27. července: Zdraví máte jen
jedno a rozčilovat se nad lajdáctvím ratolestí nemá cenu. Chce to nastavit jasná
pravidla a ta kontrolovat.

Čtvrtek 4. července: Neohlížejte se stále
za tím, co bylo někdy v daleké minulosti.
Život není tak dlouhý, abyste ho promarnili
vzpomínkami.

Pátek 12. července: Pokud budete hledat
chyby jen na těch druhých, nikam se neposunete. Zameťte si nejdříve před vlastním
prahem.  Kroťte své emoce.

Sobota 20. července: Nepůjčujte nikomu vybavení z domácnosti, o které nechcete přijít, byť by to byl jen mixér. Dnes
se totiž rozbije, co se rozbít dá.

Neděle 28. července: Návštěva příbuzných možná nepatří mezi vaše populární
aktivity, ale dnes by se mohla stát výjimečně vydařenou.  Partner je vaší oporou.

Pátek 5. července:  Občasné střety názorů k partnerskému vztahu patří, proto se
neděste, pokud to mezi vámi a partnerem
dnes trochu zajiskří.

Sobota 13. července: Špatnou náladu
dneska nechte za dveřmi bytu a vydejte se
na výlet nebo za kulturou. Uvidíte, že přijdete na lepší myšlenky.

Neděle 21. července: Buďte důslední
v otázkách financí, jinak se vám laxní přístup vrátí jako bumerang.  Potěšte partnera kulturním zážitkem.

Pondělí 29. července: Nestýskejte si, že
nemáte na nic čas. V první řadě si ujasněte
priority.  K těm nejdůležitějším patří váš
partner, na to nezapomeňte.

Sobota 6. července: Každý má své světlejší a temnější chvilky a nikdo není dokonalý. To ale přece dobře víte. Nebuďte
na rodinné příslušníky příliš přísní.

Neděle 14. července: Zajímejte se více
o informace, které by vám mohly v budoucnu velice usnadnit život.  Nebojte se
vyznat ze svých citů.

Pondělí 22. července: Zábrany je třeba
někdy odhodit, obzvláště jde-li o něčí
snahu podvést vás nebo vaše blízké. Co si
myslíte, sdělte ovšem diplomaticky.

Úterý 30. července:  Nevyhýbejte se
rozhovoru, který vás čeká s partnerem.
Nepůjde o nic závažného, ale vaše drahá
polovička potřebuje poradit.

Neděle 7. července: Přílišný spěch vám
může přinést jen komplikace. Některé věci
chtějí svůj čas a zbrklost by pro vás nebyla
dnes vhodným hnacím motorem.

Pondělí 15. července: Máte na své straně
přízeň planet k tomu, aby se vaše započaté
dílo zdárně podařilo dotáhnout do konce.
 Vyhněte se hádkám.

Úterý 23. července: Potřebujete-li si
vydechnout, vezměte si pár dní dovolené
a každopádně vypněte telefon. Nic nezkazíte výletem do přírody.

Středa 31. července: Nenechte se ovlivnit sklony k nezodpovědnosti, které bude
šířit okolí. Nemuselo by se vám to vyplatit
a tvrdě byste narazili.
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