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H o r o s ko p y

Horoskopy, věštby a rady na každý den od 1. do 31. ledna 2021

Čarovný kvítek
z Doubravské hory

Nejlepší přítel
podle hvězd
Využíváte moc
amuletů
a talismanů?

Co je fil oz of ie Ka ize n?
Lednová mandala



aktivační bod
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Bylinky
na žlučník
Nejlepší je
očista těla
přírodní cestou
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Znamení zvěrokruhu
TROCHU JINAK

Ester Davidová je regresní terapeutka. Od puberty se zajímala o čísla a znamení, pokládala si otázky
a snažila se nalézat odpovědi. S terapeutickou praxí jí začaly přicházet
odpovědi. S příběhy klientů, jejich
znameními a životními čísly vnímala shodné aspekty, a tak poodkryla
oponu lidské psychiky, chování a životních postojů. Došla k závěru, že
znamení zvěrokruhu udávají to, co se
do našeho charakteru promítá z minulosti, a životní čísla prozrazují, co si
neseme nejen z vlastní minulosti, ale
i z historie rodu. Své poznatky shrnula v knize Cesty duše v číslech a znameních a vy máte možnost se s nimi
v obecné rovině seznámit.

KOZOROŽEC
22. prosince–21. ledna

Ústředním úkolem Kozorožce je naučit se druhým
omluvit, přestat je vinit za
své nezdary, nechtít druhé
ovládat a řídit.

Je-li Kozorožec na začátku své vědomé cesty,
zprvu nechápe, proč mu druzí neprojevují úctu,
na kterou byl v minulých reinkarnacích zvyklý. Do současného života si přináší pozůstatky velké pýchy a hrdosti, aby si
získával pozornost druhých lidí. Jeho
aktuální bytí může být jedna velká
kampaň, jejímž prostřednictvím sobě i okolí dokazuje, jak je schopný
a důležitý.

DĚLÁ SI ŽIVOT TĚŽŠÍ,
NEŽ VE SKUTEČNOSTI JE

Má tendenci žít v minulosti a její břemena
si zbytečně vláčí do současného života. Nedokáže
se přenést před vlastní neúspěch a používá všechny
možné prostředky, aby na svou osobu upozornil. Jakmile ucítí, že pozornost kolem něho utichá, vymýšlí
další způsob, jak na sebe upoutat pozornost a zůstat
tak ve středu dění.

DÍVÁ SE NA LIDI A SVĚT KOLEM SEBE
Z POZICE – VŠECHNO VÍM NEJLÉPE

Málokdy dovede ocenit činy a moudré postoje druhých, čímž stejně jako v minulosti vytváří vnitřní odsudek. Neuvědomuje si, že tím v podstatě odsuzuje pouze
sám sebe. Řada Kozorožců si své odsudky nechává pro
sebe a dělá to potají. Dobře tuší, že kdyby navenek vy38

pustili jakoukoli kritiku, narušilo by to jejich prvenství
a váženost.

CO HO VEDE
K SEBEPOZNÁVÁNÍ?

Většinou strach že nestihne to nebo
ono, a především skryté obavy, deprese, úzkosti, které se dlouho bojí, nebo
ani neumí, pojmenovat. Mimo jiné může mít strach sám ze sebe. Jelikož má
rád extravaganci, nachází se nejčastěji
ve směrech, které nejsou běžné. Pokud
se ale do práce na sobě pustí, je vytrvalý, stojí si za svým, je tvrdě upřímný k sobě
i ostatním a sám sobě dokáže být tím nejlepším
terapeutem.
Ženy Kozorožky převážně inklinují více k mužské
energii, chladu a tvrdosti. Nerady mluví o svých pocitech, staví se do role silných, sebevědomých a soběstačných žen. Než se Kozorožec pustí do většího
hloubání, nejdříve si zmapuje terén a musí k danému směru získat důvěru. Probouzí se obvykle na základě velkých otřesů, kdy už sám se sebou nemůže vydržet. Inklinuje k sebedestrukci, k závislostem
a útěkům do zahraničí. U mnohých lze dohledat chybějící faktor otce (buď je otec neznámý, nebo odešel
od jejich matky hned po tom, co se Kozorožec narodil, případně došlo k úmrtí jednoho z rodičů v jeho
útlém věku), také se rodí do rodin, kde je na ně vyvíjen velký tlak.

RYBY CHRÁNÍ
PŘED STÁRNUTÍM
Ve výživě je rybí maso
U ryb, zejména mořnenahraditelné, přesto ho
ských,
dáváme přednost
mnoho nesníme. Mnozí si
ho dají jako tradiční vánoč- těm tučnějším. Tento
ní jídlo, ale během roku se paradox je zdůvodněný
objevuje v českých domác- zvýšeným obsahem tzv.
nostech na jídelníčku sporadicky, spotřeba ryb je u nás omega-3 mastných kysestále nízká. Přitom má opro- lin v rybím tuku, které mají
ti jiným druhům masa ne- významné zdravotně presporné výhody a také jeho ventivní, ale i léčivé, vlastcena je s nimi srovnatelná. nosti.
Lze ho nejen velmi rychle
a chutně upravit, ale rybí maso je také výborně stravitelné. Často obsahuje dost cholesterolu, ale to vyvažuje
přítomnost rybího tuku. Jeho součástí jsou mastné kyseliny s větším počtem nenasycených vazeb, které sehrávají významnou roli v prevenci.

Dušené a vařené ryby jsou nejstravitelnější a obsahují nejmenší
množství negativních látek vznikajících tepelnou úpravou.
Víte, že...
...nenasycený rybí tuk s obsahem
omega-3 mastných kyselin velmi účinně chrání tepny před vznikem uzávěrů,
které jsou příčinou srdečních záchvatů
a infarktu, tím, že snižuje krevní srážlivost?
...konzumace ryb zvyšuje antioxidační
aktivitu enzymů, které účinněji likvidují
nebezpečné volné radikály? Ty způsobují zánětlivé procesy a mohou být příčinou
vzniku rakoviny, aterosklerózy, artritidy a dalších civilizačních chorob.
...rybí tuk snižuje pravděpodobnost vzniku
46

cukrovky II. typu tím, že pomáhá předcházet vzniku glukózové intolerance?
...rybí maso zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu a snižuje
hladinu rizikových triglyceridů v krvi?
...vyšším obsahem omega-3 mastných kyselin ryby pomáhají kompenzovat nevhodně vysoký obsah omega 6 mastných kyselin nacházejících se v rostlinných a živočišných tucích, které působí právě opačně?
...rybí tuk potlačuje abnormální buňkový růst při některých
druzích rakoviny a též snižuje riziko vzniku metastáz?
Smažená nebo dušená?
I na úpravě rybího
Nejvyšší obsah omega-3
masa záleží. K nejoblíbemastných
kyselin manější nepochybně
patří ryba sma- jí pstruh, losos, makrela,
žená, avšak tuňák, sardinky, halibut,
z hlediska ale také jeseter.
zdraví
je lepší preferovat kuchyňskou přípravu
v páře či vařenou. Byla by totiž škoda zničit všechno to, co je v rybách obsažené.
Ryby totiž, stejně jako všechny potraviny, obsahují mnohé citlivé látky, které
se při vyšší teplotě znehodnocují, oxidují, rozkládají se, ale také z nich vznikají vysoce rizikové karcinogenní látky. To se týká zejména nenasycených
tuků, mezi které patří i tuky obsahující zdravotně významné omega-3
mastné kyseliny. Týká se to však i cholesterolu, vitaminů, bílkovin a dalších
látek. Čím vyšší teplotu použijeme při
tepelné úpravě, tedy při smažení, grilování a podobně, tím vzniká v mase víc
tzv. heterocyklických aminů, jež urychlují
vznik chorob a stavů charakteristických
pro stárnutí organismu. Podstatně méně se
jich rozvíjí při vaření v páře, dušení nebo vaření ve vodě. 
(es)

