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Dědictví Keltů
staletími nezmizelo

H o r o s ko p y

Mocná magická
čísla



aktivační bod

pro zdraví

Zbavte domov
negativní energie

skutečné a pravdivé
předpovědi a věštby

pro každého na každý den
od 1. do 31. května 2021
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Kopřiva žahá, ale i léčí

Listy kopřivy obsahují velké
množství zeleného barviva – chlorofylu, který působí jako výborný
dezinfekční prostředek. Další
látky obsažené ve výtažcích
z kopřiv (vitamin C, třísloviny, acetylcholin, histamin
a minerální látky) vyvolávají
mírné močopudné účinky,
působí proti průjmu, pomáhají při revmatických
onemocněních a řadě
dalších dlouhodobých
zánětlivých onemocněních.
Jak s kopřivou
naložit?
Šťáva. Je výborná proti
únavě. Připravíme ji z mladých
vrcholků kopřiv, které umyjeme
a rozmixujeme. Šťávu přecedíme, dochutíme cukrem a citronem a pijeme
zředěné napůl s vodou. Uchováváme
v ledničce.
Detoxikační nápoj. Mladé jarní
kopřivy vykopeme i s kořenem, dobře opereme, přelijeme převařenou
vodou a necháme 24 hodin odstát.
Poté přecedíme přes jemné síto.
Následující tři dny nápoj popíjíme.
Tento nápoj čistí krev a zbavuje tělo
škodlivin.

Smetanová polévka
Kopřivu můžeme samozřejmě zařadit i do jídelníčku. Naše prababičky z ní dělaly jednoduchou polévku: Čerstvé listy mladých kopřiv spaříme vroucí vodou a hned poté je zchladíme studenou vodou. Pokrájíme je na kousky, zalijeme vodou a máme základ kopřivové polévky. Do ní můžeme přidat dle chuti kořenovou zeleninu,
brambory, cibulovou jíšku. Ochutíme solí, pepřem a oblíbeným
kořením. Můžeme zahustit smetanou a zjemnit máslem.

Sirup. Přibližně 80 mladých kopřiv
(vysokých asi 20 cm) opereme, necháme
okapat a zalijeme 4 l převařené vlažné
vody. Odstavíme na 24 hodin. Potom
scedíme, zahřejeme na 80 stupňů Celsia, přisypeme 4 kg krystalového cukru,
100 g kyseliny citronové a 1 dl rumu. Slijeme a užíváme denně jednu lžíci.
Tinktura na vlasy. Dvě lžíce čerstvých listů a kořene kopřivy zalijeme
pěti lžícemi lihu a postavíme na 1–2
týdny v uzavřené nádobě na slunné
místo. Potom přecedíme a zředíme
čtvrt litrem převařené vody. Tinkturou
masírujeme pokožku hlavy, pomáhá
proti padání vlasů.
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Vlasová voda. Jednu hrst sušených
kopřiv přelijeme čtvrt litrem vroucí vody, přidáme lžíci vinného octa a necháme 10 minut odstát. Potom přecedíme.
Tímto odvarem oplachujeme vlasy
po umytí.
Kopřivová koupel nohou. Dvě hrsti dobře umytého oddenku a čerstvé
kopřivy (stonky a listy) dáme na noc
do pěti litrů vody a druhý den vše
ohřejeme až k varu. Ve vodě tak teplé,
jak sneseme, koupeme nohy dvacet
minut. Během procedury zůstává kopřiva ve vodě. Koupel můžeme dvakrát
až třikrát opakovat, když stejný obsah
opět ohřejeme.
(rox)

Co o vás prozradí

psaní sms?
Držíte při psaní zpráv mobil oběma rukama, nebo vše zvládnete
v podstatě jen jednou? Kolika prsty píšete? Způsob, jakým pracujete se svým mobilem, řekne o vaší
osobnosti více, než tušíte.
Mobil držíte v jedné ruce
a ovládáte ho pomocí jednoho
palce
Míváte pravděpodobně tendenci řešit více věcí najednou,
jste výkonní a cílevědomí. Někdy
možná jednáte a mluvíte bez rozmyslu, druhé tím ale
můžete
zaskočit
a nebo dokonce
ranit. Zbytečně
se tím ovšem
nestresujete,
jako extrovert
si dokážete
druhé lidi zase udobři. Jste
rádi středem
pozornosti,
ale dokážete
vyslechnout
i druhé. Pokud
se do něko-
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Psychoanalytické hrátky

ho zamilujete, dáte do toho celé srdce. Ovšem když vás druhý zklame, je
pro vás těžké znovu mu uvěřit.
Mobil držíte v obou rukách
a ovládáte ho jedním palcem
Můžete být netrpěliví, když se cosi
nevyvíjí podle vašich představ. Mobil
do jisté míry skrýváte v dlaních podobně jako svou osobnost. Na okolí můžete působit trochu tajemně, dokud
vás blíže nepoznají, nejspíš nevědí, co si o vás myslet. Jste
spíše introvert, pocity
nedáváte příliš najevo.
Co se partnerských
vztahů týká, trvá vám
delší čas, než se dokážete i v intimním
vztahu opravdu
otevřít, což vám
může komplikovat
situaci. Váš protějšek může mít dojem,
že ho nemilujete. Potřebujete ve vztahu cítit
jistotu a bezpečí, podporu a ochranu.

Mobil držíte v obou rukách
a ovládáte ho oběma palci
Můžete mít nižší sebevědomí, tendenci podceňovat se. A důvodem toho jsou vysoké nároky, které na sebe
kladete, snaha o dokonalost. Protože
si nasazujete laťku vysoko, předem
se pak bojíte, že neodvede perfektní výkon. Jste ale schopní, spolehliví,
šikovní a důvěryhodní lidé. Zodpovědnost vám rozhodně nechybí. Co
se milostného života týká, leckdy setrváváte i ve vztahu, který vám úplně
nevyhovuje. Není pro vás snadné vymazat druhého člověka ze srdce, což
souvisí mimo jiné s tím, že se bojíte
samoty.
Mobil držíte v jedné ruce
a ovládáte ho pomocí ukazováčku druhé ruky
Je pro vás důležité, aby vás ostatní měli rádi. Jste obětaví, mnohdy
upřednostňujete potřeby druhých před svými vlastními. I když
se vaše pohoda odvíjí od vztahů
s druhými lidmi, máte rádi svůj klid
a dokážete být sami. Nepotřebujete být středem dění, nejraději trávíte čas s pár dobrými přáteli. Jste
přemýšlivý typ a máte realistický pohled na život. Milujete ale
krásu a umění. Jste citliví jedinci,
snadno se stane, že vás ve vztahu
druhý člověk zraní, ačkoli to neměl
v úmyslu. Máte pro druhé pochopení, dávejte si proto pozor, aby
toho druzí lidé nezneužívali. Máte
tendenci se o ně starat a zachraňovat je. 
(rid)

