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Staroslovanská předpověď podle boha Svaroga
Podle starých Slovanů měl člověk nesmrtelnou duši, která se ztotožňovala se stínovou postavou schopnou mluvit
a jednat tak, jako sám člověk. Tato duše se však často zjevovala v podobě různých druhů zvířat, přičemž holubice
byla symbolem duše dobré, havran duše zlé. Slované věřili

Beran

Záležitosti, které nemůžete ovlivnit, nechte žít
vlastním životem, jak se
říká. Raději se připravujte na svátky
a snažte se o poklidný chod domácnosti. Jen mezi blízkými totiž najdete
pohodu a porozumění.

Býk

Netrvejte
tvrdošíjně
na svých představách
o prožití vánočních svátků. Klidně zkuste něco netradičního, co
vás přivede na jiné myšlenky a odpoutá vás od zažitého stereotypu. Je na čase přijmout nějaké změny.

Blíženci

Je velice pravděpodobné, že budete bilancovat
uplynulé období a možná
dojdete k překvapivým závěrům. Záleží
jen na vás, zda si z nich vezmete nějaké
ponaučení a uvedete v praxi některé
své sny. Pomoci vám mohou přátelé.

Rak

Vaše rozhodnutí z uplynulého období se ukáže jako
správné, takže byste měli
přestat dumat nad tím, zda jste udělali
dobře. Odpověď je totiž – ano. A pokud se
k nějakému zásadnímu kroku teprve chystáte, neměli byste promarnit svou šanci.

Foto na titulní straně: Pixabay.

i v převtělování duše (reinkarnaci). Jejich nebeským bohem 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.

Lev

Podle všeho vás čeká nějaké dilema, jehož řešení
bude poměrně zásadní
pro příští rok. Dobře tedy zvažte všechna pro a proti, především v dlouhodobé rovině. Položit pevné základy pro
další činnost můžete už nyní.

Panna

Měli byste trochu zvolnit
tempo a spíše se snažit o nastolení harmonie jak v zaměstnání, tak doma v rodině. Ukažte, že
umíte být chápaví, vnímaví a také trochu
rozverní. Vneste do svého života větší lehkost a nebojte se občas experimentovat.

Váhy

Nenechávejte
dárky
na poslední chvíli, jinak si
zbytečně zkomplikujete
svátky. Čas vám totiž bude plynout daleko rychleji než v jiné měsíce. Jak je to
možné? Prostě budete v jednom kole
a než se nadějete, bude Štědrý den.

Štír

Pozor na hektické aktivity,
kdy budete mít tendenci
přeskakovat z jedné činnosti na druhou. Nepouštějte se do ničeho dalšího, pokud nebudete mít dokončeno to, co jste už započali. Jinak se
místo vánoční pohody začnete hroutit.

Střelec

Zvolněte trochu rychlost
nakupování dárků, nebo
se koncem měsíce velmi
podivíte nad stavem vašeho účtu. A to
by do nového roku nebyl dobrý start.
Uvědomte si, co je smyslem Vánoc a co
opravdu potěší vaše blízké.

Kozorožec

Až budete shánět dárky,
nezapomeňte také na to,
že účelem svátků není
uštvat se a onemocnět, ale s rozvahou
myslet na obdarování blízkých, které
má být radostí a ne starostí. Tedy žádnou hektiku, nic vám neuteče.

Vodnář

V rámci vánočních trhů
a setkávání s milými lidmi
budou mít nezadaní Vodnáři možnost potkat velice zajímavou
osobu, která je okouzlí na první pohled. Že by se rýsoval nový vztah? Je to
možné, pokud nic neuspěchají.

Ryby

Užijte si volných dní, relaxujte u pohádek, choďte
do přírody a dělejte to, co
vás potěší. Potřebujete trochu dobít energii, povzbudit na těle i na duchu. Pak se
s chutí vrhněte do víru událostí, které pro
vás budou znamenat řadu změn.
(rox)
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Den

Fáze

Znamení

Lun.
den

1. ČT

přibývající

RYBY

9

2. PÁ

přibývající

3. SO přibývající
4. NE přibývající

RYBY
BERAN 06.43
BERAN
BERAN
BÝK 12.47

Lékařský zákrok

Zahrada

Krása

NE

list, voda ↑

kosmetika, líčení, vizáž

NE

list, voda ↑

masáž, sedací koupele

11

Orgány
nohy, chodidla, prsty u nohou,
lymfatický systém
nohy, chodidla, prsty u nohou,
lymfatický systém
hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla

NE

plod, oheň ↑

12

hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla

NE

plod, oheň ↑

masáž, sedací koupele
odstraň. celulitidy
a rozšířených žilek
odstraň. celulitidy
a rozšířených žilek
péče o pleť a nehty, sauna,
koupele
péče o pleť a nehty, sauna,
koupele
masáž nohou,
ošetř. křečových žil
masáž nohou,
ošetř. křečových žil
reflexní masáže nohou,
péče o chodidla
reflexní masáže nohou,
péče o chodidla

10

5. PO přibývající

BÝK

13

6. ÚT přibývající

BÝK
BLÍŽENCI 21.38

14

BLÍŽENCI

15

8. ČT úplněk 05.09

BLÍŽENCI

16

9. PÁ

ubývající

BLÍŽENCI
RAK 08.28

17

10. SO

ubývající

RAK

18

11. NE

ubývající
odzemí

RAK
LEV 20.49

19

12. PO

ubývající

LEV

20

13. ÚT

ubývající

LEV

21

14. ST

ubývající

LEV
PANNA 09.34

22

15. ČT

ubývající

PANNA

23

16. PÁ

ubývající
09.59

PANNA
VÁHY 20.46

23

17. SO

ubývající

VÁHY

24

18. NE

ubývající

VÁHY

25

19. PO

ubývající

VÁHY
ŠTÍR 04.28

26

20. ÚT

ubývající

ŠTÍR

27

21. ST

ubývající

ŠTÍR
STŘELEC 08.04

28

22. ČT

ubývající

7. ST

přibývající

novoluní
23. PÁ
11.17
přibývající
24. SO
přízemí
25. NE přibývající
26. PO přibývající
27. ÚT přibývající

STŘELEC

29

KOZOROŽEC
08.40

30,1

KOZOROŽEC

2

KOZOROŽEC
VODNÁŘ 08.13
VODNÁŘ
VODNÁŘ
RYBY 08.48

hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje,
NE
ramena, mandle, uši, chuť, čich, štítná žláza
hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje,
NE
ramena, mandle, uši, chuť, čich, štítná žláza
paže, ruce, dýchání, průdušky, horní cesty
NE
dýchací
paže, ruce, dýchání, průdušky,
Určitě NE!
horní cesty dýchací
paže, ruce, dýchání, průdušky,
ANO, kromě uvedených
horní cesty dýchací
částí těla
žaludek, hruď, plíce, játra, trávení,
ANO, kromě uvedených
žluč, mléčné žlázy
částí těla
žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč, ANO, kromě uvedených
mléčné žlázy
částí těla
ANO, kromě uvedených
srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny
částí těla
ANO, kromě uvedených
srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny
částí těla
ANO, kromě uvedených
srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny
částí těla
trávicí ústrojí, slezina, slinivka břišní,
ANO, kromě uvedených
střeva, nervový systém
částí těla
trávicí ústrojí, slezina, slinivka břišní,
ANO, kromě uvedených
střeva, nervový systém
částí těla
ANO, kromě uvedených
kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny
částí těla
ANO, kromě uvedených
kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny
částí těla
ANO, kromě uvedených
kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny
částí těla
pohlavní orgány, močové cesty,
ANO, kromě uvedených
močový měchýř, sexualita
částí těla
pohlavní orgány, močové cesty,
ANO, kromě uvedených
močový měchýř, sexualita
částí těla
ANO, kromě uvedených
stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost
částí těla
páteř, křížová kost, pohyblivost

4

kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy,
kostra, kůže
kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy,
kostra, kůže
lýtka, kotníky, bérce, žíly

5

lýtka, kotníky, bérce, žíly

3

nohy, chodidla, prsty u nohou,
lymfatický systém
nohy, chodidla, prsty u nohou,
lymfatický systém

kořen, země ↑
kořen, země ↑
květ, vzduch ↓
květ, vzduch ↓
květ, vzduch ↓
list, voda ↓
list, voda ↓
plod, oheň ↓

peeling, ošetřování akné

plod, oheň ↓

peeling, ošetřování akné

plod, oheň ↓

peeling, ošetřování akné

kořen, země ↓

ošetření krku a dekoltu,
masáž šíje a zad
ošetření krku a dekoltu,
masáž šíje a zad
péče o ruce, masáž, koupel,
sauna
péče o ruce, masáž, koupel,
sauna
péče o ruce, masáž, koupel,
sauna
péče o dekolt a poprsí,
nemýt vlasy
péče o dekolt a poprsí,
nemýt vlasy
vlasy – stříhání, zábal,
odstr. lupů, NE depilace
vlasy – stříhání, zábal,
odstr. lupů, NE depilace
vlasy – stříhání, zábal,
odstr. lupů, NE depilace

kořen, země ↓
květ, vzduch ↓
květ, vzduch ↓
květ, vzduch ↓
list, voda ↓
list, voda ↓
plod, oheň ↑

NE

plod, oheň ↑

NE

kořen, země ↑

NE

kořen, země ↑ vlasy – účes, střih; péče o břicho

NE

květ, vzduch ↑ vlasy – účes, střih; péče o břicho

NE

květ, vzduch ↑

kosmetika, líčení, vizáž

NE

list, voda ↑

kosmetika, líčení, vizáž

NE

list, voda ↑

masáž, sedací koupele

28. ST

přibývající

RYBY

6

29. ČT

přibývající

7

30. PÁ

přibývající
02.22

RYBY
BERAN 06.43
BERAN

8

hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla

NE

plod, oheň ↑

masáž, sedací koupele

BERAN
BÝK 18.27

9

hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla

NE

plod, oheň ↑

masáž, sedací koupele

31. SO přibývající

11

