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H o r o s ko p y

Letní dvojčíslo
Horoskopy, věštby a rady
pro každého na každý den

od 1. července do 31. srpna 2021

Numeroskop
na celé
prázdniny
Osud
podle
kostek
Největší
jeskyně světa
je ve Vietnamu



aktivační bod
1

pro peníze

numeroskop červenec
Obecné trendy: V měsíci červenci buďte obecně opatrnější
při cestování. Rozhodně se bude dařit komunikaci, a to jak
na úrovni mluveného, tak i psaného slova. Můžete tedy snáze
leccos vyjednat a domluvit, získat podporu pro své záměry,

navázat přínosnou spolupráci.
Obecně má zelenou také tvorba a není vyloučeno, že vás cosi inspiruje, objeví se zajímavé
nápady. Neberte nic jako dogma a nebojte se v rámci řešení
jakéhokoli problému uplatnit
svou kreativitu.

Životní číslo 1. V červenci můžete hodně komunikovat a
také plánovat, možná vám kdosi, cosi slíbí. Jenže leckdy zůstane jen u slibů. Realizace některých záměrů bude pravděpodobně mnohem namáhavější a pracnější, než jste čekali.
Některé záležitosti mohou stagnovat nebo se zkomplikují.
Důraz bude kladen na organizaci, píli, řád a zodpovědnost.
Nemůžete nyní počítat s velkými posuny vpřed.
Životní číslo 2. Aktuální aspekty ve vás probudí elán a vitalitu, chuť cestovat, poznávat nová místa i lidi, získávat nové zkušenosti. Vaše naladění bude vlivem číselných vibrací družné, tedy společensky naladěné. Velký pozor si ale musíte
dát na to, abyste své možnosti hodnotili objektivně, abyste
nepodlehli lákavým nabídkám a přílišným očekáváním.
Raději si prověřujte informace, které dostanete.
Životní číslo 3. Do centra vaší pozornosti se zřejmě
dostanou vztahy. A řešit budete nejen vazby přátelské
a pracovní, nýbrž i sféru milostnou. Možná do vašeho
života vstoupí noví kolegové, navážete perspektivní
profesní spolupráci. Jste-li sami a rádi byste se seznámili, využijte červencové dny k setkáním. Můžete potkat
spřízněnou duši, člověka, se kterým si budete opravdu
rozumět.
Životní číslo 4. Vzhledem k naladění tohoto měsíce
uděláte jedině dobře, když budete velmi opatrní za
volantem i při jakýchkoli pohybových aktivitách. Riziko
úrazů a nehod poroste. Obecně se budete nejspíš více
zamýšlet nad tím, co vás trápí, co nemáte dořešené.
Rozvaha vám chybět nebude, tedy se možná s některými
problémy dokážete zdárně vypořádat. Ovšem pozor, ve hře
jsou i hádky o peníze.
Životní číslo 5. Numerologicky vzato porostou jak vaše
vůle, tak ambice. Pokud chcete něco dokázat, prosadit se,
posunout vpřed v kariéře, tak se během červencových dnů
opravdu snažte. Na čemsi můžete i vydělat, není vyloučen
nějaký zisk či majetkový profit. Ve vztazích to ovšem může
trochu zaskřípat, tedy pokud nebudete brát ohledy na potřeby ostatních a budete prosazovat jen vlastní názory.
Životní číslo 6. Nezačínejte nic nového, nepouštějte se do
dalších aktivit. Plánovat můžete směle, ale jinak zatím dokončujte, co je třeba, odevzdávejte dříve nasmlouvané zakázky,
plňte své předchozí závazky. Ať už budete řešit jakoukoli situaci, naslouchejte především hlasu svého rozumu a intuice,

Předpověď pro jednotlivá životní čísla
Nejprve si spočítejte své životní číslo. Sečtěte všechna čísla z data vašeho narození.
Pokud se dostanete k dvoucifernému výsledku, opět jednotlivé číslice sečtěte, abyste se dostali k číslu od jedné do devíti.
Příklad: Datum narození je 12. 3. 1980.
Pak tedy sčítáte 1 + 2 + 3 + 1 + 9 + 8 + 0 =
24 = 2 + 4 = 6
Životní číslo je 6.

využívejte vlastních životních zkušeností. Nenechte druhé,
aby vám mluvili či jinak zasahovali do života.
Životní číslo 7. Měli byste využít šancí a příležitostí, které
se v tomto měsíci před vámi objeví. Odvaha a síla ani sebedůvěra by vám chybět neměly, není tak nic, co by vám
zabránilo opustit zajeté koleje a vydat se neprošlapanou cestou. Numerologická vibrace ve vašem případě přeje novým
začátkům, pomůže vám s jejich realizací. Leccos vám usnadní
v rámci prosazení vašich nápadů a plánů.

Životní číslo 8. Budete mnohem citlivěji vnímat propojení
s okolím, důležité pro vás budou soulad ve vzájemných vazbách, spolupráce, sdílení. Poroste také vaše sociální cítění,
ale pozor, aby toho někdo nechtěl využít ve svůj prospěch.
Uplatníte-li vhodně vlastní diplomacii a intuici, dokážete
zharmonizovat své zázemí pracovní i rodinné. Uvědomíte se
nejspíš i širší souvislosti dějů, jimiž budete procházet.
Životní číslo 9. V rámci pracovních i osobních jednání máte v měsíci červenci štěstí na své straně. Dokážete dobře argumentovat a snáze tak získáte podporu okolí pro své záměry a plány, budete pro druhé velmi přesvědčiví. Dařit se vám
bude mimo jiné na služebních cestách i při získávání nových
profesních či osobních kontaktů. Uvažujete-li o nějaké formě
seberozvoje, pusťte se směle do toho.

Lucia di Moriani
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Věštba I-ťing na měsíc červenec
Coby věštecká pomůcka se I-ťing
používá již tři tisíce let, ne-li déle.
Jde v podstatě o filozofický systém
založený na principech shodných
s principy vyšší matematiky a kvantové fyziky. Pracuje se 64 hexagramy, které nesou určité poselství
a jejichž strukturu tvoří vždy celkem šest čar.

Beran
33 – ÚSTUP

(vytrvalost)
Netlačte na pilu, jak se říká, průbojnost vám nyní neposlouží. Zdrženlivým chováním získáte více, než se zdá.
Choďte více na procházky, meditujte.
Věnujte se práci na sobě, bilancování
a spřádání dalších plánů do budoucna. S jejich realizací však nespěchejte,
přesuňte ji na pozdější období.

Býk
2 – PŘIROZENÁ REAKCE

(přijetí)
V tomto čase není vhodné vydávat
se na cesty. Zato když teď začnete pilně pracovat, za dva měsíce bude vaše
úsilí korunováno úspěchem. Nehleďte
však jen na materiální výhody. Jakési
vaše přání se splní, i když ne zcela.
A během července by se měl objevit
někdo, kdo o vás projeví velký zájem.

Blíženci
39 – PŘEKÁŽKA

(štěstí přijde časem)
Čím více se budete snažit, tím více
se budete trápit. Štěstí vám teď ruku
nepodá, vaše úsilí bude marné. Uděláte lépe, když se budete věnovat četbě,
meditacím, nějakému studiu. Pomoc
a podporu hledejte u přátel. Co se financí týká, šetřete. Hrozí nebezpečí,
že zůstanete bez prostředků.

Rak
57 – PRONIKÁNÍ

(jemnost)
Ocitnete se v zapeklité situaci a nebude pro vás jednoduché ji pochopit,
správně vyhodnotit. Snažte se ale
nepodlehnout chmurným náladám.

Pokud vám někdo doporučí cestu, vydejte se na ni. Vaše situace se změní
až za několik měsíců, vaše přání se teď
neuskuteční. Nedělejte nic, čemu nevěříte.

Lev
5 – ZÁMĚRNÉ ČEKÁNÍ

(očekávání)
Neplýtvejte zbytečně silami, brzy
je budete potřebovat. Neuvážené
a ukvapené činy vám mohou uškodit. Bude to trvat déle, ale objeví se
člověk, který vám pomůže a zejména
vaše finanční situace se zlepší. není
vyloučeno, že vzplanete city k někomu staršímu, než jste vy. Jednejte cílevědomě.

Panna
16 – HARMONIZACE

(nadšení)
Blíží se období zdaru. Čas přeje
i zábavě, ale věnujte se jí s mírou.
Štěstí vám bude přát ve hře i při
uskutečnění vašich záměrů. Ale až
budete sklízet ovace, dívejte se pod
nohy, jak se říká. Budete-li malicherní nebo vypočítaví, dopadnete špatně. Rozhodně nyní neutrácejte víc,
než vyděláte.

Váhy
48 – ZDROJ

(studna)
Sice nejspíš řešíte nějaké své trable,
buďte ale připravení podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Co
se týká zaměstnání, ocenění a uznání
od nadřízených se nejspíš nedočkáte
a doba nepřeje ani změnám práce.
Nějaké vaše velké přání se nesplní, ta
skromnější ale šanci mají.

Štír
19 – POSTUP

(sblížení)
Měli byste mít úspěch ve všem,
do čeho se pustíte. Čím lepších výsledků dosáhnete, tím více vám to
bude k užitku. Kráčejte pevně za svým
cílem, jen dejte pozor, abyste někoho
kolem zbytečně neurazili. Jeho závist

a zášť by vám uškodily. Ke komusi
z okolí nejspíš změníte vztah, přístup.

Střelec
22 – PŮVAB A HRA

(pokrok v malých věcech)
Hexagram naznačuje, že v současnosti s vámi nejedná někdo upřímně
a otevřeně, hraje nepoctivou hru, nebo vy sami skrýváte pravou tvář před
okolím, cosi tajíte. Váš milostný život
budou nejspíš provázet potíže. Snažte
se vše brát tak, jak to je. Nějaké vaše
přání se splní s určitým zpožděním.

Kozorožec
7 – SÍLA KOLEKTIVU

(vojsko)
Nejspíš se budete držet v ústraní
a uvažovat, jaké další kroky učiníte,
zvažovat strategii postupu v rámci uskutečnění svých záměrů. Pečlivě volte spojence, tedy lidi, které
do svých plánů zasvětíte, přizvete
ke spolupráci. V červenci vás může
překvapit návštěva nebo nějaká zpráva. Pozor na rozepře.

Vodnář
14 – SVRCHOVANOST

(velké držení)
Hexagram míní, že pokud jste nic
nezanedbali v předchozí době, měli
byste se cítit volně. Neměly by vás zatěžovat duchovní ani materiální problémy, přesto neutrácejte. Soustřeďte se na ukutečnění cílů, jež souvisejí
s prací. Nepřetěžujte se však a neztrácejte z dohledu ani další aspekty života.

Ryby
55 – ZENIT

(hojnost)
Budete sklízet plody píle a snah. Váš
úspěch může být i trvalejšího charakteru, nezapomínejte ale na rezervy a část výdělku si uložte. Tento čas
obecně přeje aktivitám souvisejícím
se zemědělstvím, uměním a show-byznysem. A ačkoli se vše vyvíjí dobře, není jisté, že se splní všechna vaše
přání.(xar)
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