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skutečné a pravdivé

Horoskopy a věštby od 1. do 31. prosince 2020 + NA CELÝ ROK 2021
ČÍSLO 12/2020     ROČNÍK 20    CENA 49 Kč – 2,50 €

Horoskopy
2021

 aktivační bod
pro štěstí

Britská Královská nadace informovala před 
pár týdny veřejnost o tom, že princ William, vé-
voda z  Cambridge, vyhlásil celosvětovou soutěž 
o cenu za počiny napomáhající řešení největších 
problémů životního prostředí. Ocenění nese ná-
zev The Earthshot Prize a každý z  laureátů, kte-
rých bude celkově pět, získá jeden milion liber 
(přibližně 30 milionů korun). Za  deset let by se 
tak mezi vědce mělo rozdělit neuvěřitelných 50 
milionů liber (1,5 miliardy korun). Jednotlivé ka-
tegorie jsou – ochrana a obnova přírody, čistější 
vzduch, obnova života v oceánech, bezodpadový 
svět a ochrana klimatu.

Ambiciózní projekt, který Královská nadace 
označila za „nejprestižnější ocenění v oblasti ži-
votního prostředí v  dějinách“, má podporu více 
než stovky firem, organizací i známých osobnos-
tí. Podle nadace, která ocenění bude udělovat, je 
cílem přinést do roku 2030 nejméně 50 odpovědí 
na největší výzvy dnešní doby. Nominace už běží 
měsíc a laureáty mohou být osobnosti, firmy, or-
ganizace nebo i města, která našla účinná řešení 
klimatické krize. První ocenění budou předána 
na podzim roku 2021 v Londýně.  (luv)

 Princ William 
 bojuje za přírodu 

Od ledna budou Spirit Horoskopy
vycházet v nové rozšířené podobě!

Podrobné předpovědi
na celý rok 2021
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Dračí prokletí luxusního resortu
Pestře barevné domky neobvyklých tvarů, které 

připomínají létající talíře s  dokonalým výhledem 
na  moře, se na  severním cí-
pu Tchaj-wanu začaly stavět 
v roce 1978. Jednalo se o po-
měrně idylickou dobu, kdy 
svět překonal ropnou krizi 
a  Tchaj-wan zažíval velký eko-
nomický rozkvět. Záměrem bylo 
postavit luxusní futuristické leto-
visko pro bohatou klientelu, kte-
rá zde měla reprezentovat zlaté 
časy. Cosi se ovšem pokazilo. Sen 
o převratném projektu se roz-
plynul v  roce 1980. Co 
tento projekt nakonec 
znemožnilo?

Podivné nehody
V  průběhu výstavby ob-

divuhodného letoviska 
začalo náhle v  tomto 
místě docházet k tragic-
kým neštěstím, při kte-
rých řada dělníků přišla o život. 
Především pak na silnici vedoucí ke sta-
veništi, kde nebyl téměř žádný provoz, se stav-
bařům začaly stávat podivné dopravní nehody. Jako 
by dělníky postupně někdo cíleně likvidoval. Čím více lidí 
umíralo, tím více houstl temný oblak strachu vznášející se 
nad rozestavěným resortem. 

Dělníci se začali stále více bouřit, neboť věřili v  to, že 
ve  smrti jejich kolegů mají prsty neznámé síly. Podle 
mnohých za  vše mohl drak, který byl zničen. Kou-
sek od  brány areálu se totiž nacházela velká socha 

čínského draka. Jenže během stavby potřebovali 
dělníci silnici vedoucí k budovám rozšířit. 

Drak stál v  cestě, a  tak ho dělníci od-
stranili. Podivné nehody se začaly dít 
bezprostředně po  stržení této sochy. 

Mohli na sebe dělníci tímto činem seslat 
nějaké prokletí? Podle většiny z nich, ano.

Porušený klid mrtvých vojáků
Někteří ze zainteresovaných pak tragická 

neštěstí připisují něčemu zcela ji-
nému. Pozemek areálu je totiž 
bývalým pohřebištěm nizozem-
ských vojáků ze 17. století. Těch 

by zde mělo odpočívat až 20 000. 
Některé lidské kostry byly hned 

v  úvodu při kopání základů sku-
tečně odkryty. Probrali tím dělní-
ci mrtvé vojáky z věčného spán-

ku? Možnost dračího prokletí spolu 
s těmito skutečnostmi probudily v mu-

žích značný strach i nevoli k dostavbě re-
sortu. V  kombinaci s  nedostatkem 

finančních prostředků se proto 
celý projekt zastavil a v  letovisku 
to začalo vypadat jako po vymře-

ní. Stalo se z  něj strašidelné město 
duchů, a pak také vyhledávaný cíl turistů, 

kteří se vydávali za senzacemi. 
Právě někteří z turistů zde měli vídat i přízraky mrtvých, 

kteří tyto domy obývaly. V roce 2008 byl celý areál srov-
nán se zemí, aby zde bylo okamžitě postaveno zcela nové 
letovisko. Výstavba však dlouho nezačala a  stále něco ji 

blokovalo. Nad oblastí se totiž stále vznáší opar nevy-
jasněného tajemna a  strachu z  probuze-
ných záhrobních sil. (kov)
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Geomantická věštba na prosinec
V dávných dobách věštci 

předpokládali, že jsou půda 
a kameny živé. Narýsovali 
na zem kruh a házeli do něj 
kameny, nebo dělali do země 
náhodné značky, ze kterých 
potom četli budoucnost. Tato 
verze geomantické věštby po-
chází z dávného Říma. Jejím 
základem je vhození hrsti ka-
menů na desku s dvanácti důl-
ky. Spojením zaplněných důlků 
vznikne určitý symbol a tedy 
i věštba. 

Beran
VIA: Nejspíš budete víc cestovat. 

Pokud fyzický přesun nepřipadá 
v úvahu, pak může tato sestava avi-
zovat nutnost překonávat překážky 
a obtíže. Symbol vás také může vy-
bízet k  přímočaré akci, která nepři-
pouští úhybné manévry. A  rozhod-
ně se vyvarujte sobectví, poškodili 
byste si jím vztahy.  

Býk
AMISSIO: Především v  kontextu 

s  financemi buďte v  prosinci opa-
trní, hrozí vám totiž nějaké ztráty. 
V  obchodní oblasti si dejte pozor 
na  omyly, podvody a  úskoky. Mů-
žete se ale také  stát obětí zloděje 
nebo v  nepozornosti ztratit ně-
jakou cennost. Pokud je pro vás 
nejdůležitější láska, tato sestava 
hovoří o úspěchu. 

Blíženci
CAPUT: Možná máte nějaký cíl 

na  dohled, ale zda ho dosáhnete, 
je otázka. Záleží na tom, jestli byly 
vaše píle a  snaha adekvátní. Sym-
bol věští pokrok, důležitou udá-
lost, k  níž dojde v  těchto dnech. 
A  bude mít takový dopad na  váš 
život, jaký si zasloužíte. Můžete mít 
mimořádné štěstí, nebo prožijete 
zklamání.

rak
LATITTIA: Zachovávejte si optimi-

smus, jakási záležitost dopadne na-
konec dobře, obavy jsou zbytečné. 
Máte-li zdravotní potíže, váš stav by 
se měl zlepšit. Také případný právní 
spor se vyřeší k  vaší spokojenosti. 
Měli byste ale změnit přístup k  ja-
kési záležitosti či k některým lidem. 
Rozdávejte štěstí a  bude se k  vám 
vracet.

Lev
ALBUS: Dejte šanci novým začát-

kům. Tato sestava kamenů ukazuje 
na  možnost změny zaměstnání či 
domu nebo bytu, v němž žijete. Stej-
ně tak se ale můžete v prosincových 
dnech zbavit starých dluhů nebo 
závazků. Pokud jste s někým ve spo-
ru, pokuste se dojít smírnou cestou 
ke  kompromisu. Prohřešky budou 
zapomenuty. 

Panna
PUER: Jste zřejmě rozhodnuti 

jednat ve  svém zájmu bez ohledu 
na  druhé. Nejprve byste však měli 
uvážit, nakolik je to moudré, jaké to 
bude mít důsledky. Jestliže si situace 
žádá přímý a odvážný přístup, udě-
lejte, co považujete za  správné. Se-
stava kamenů naznačuje také jakýsi 
úspěch v rámci soupeření. 

váhy
TRISTITIA: Můžete cítit smutek. 

Možná jste nedávno utrpěli bolest-
nou ztrátu, újmu, možná jste příliš 
dlouho přinášeli oběti a teď se vám 
budoucnost jeví nejasná, neveselá. 
Snažte se odolat černým myšlen-
kám. Aktivujte trpělivost a  buďte 
ochotní vynaložit určitou námahu 
i bez vyhlídky na okamžitý zisk.

Štír
RUBEUS: Sestava kamenů vás va-

ruje před vášnivými aférami a  také 
před sobeckostí. Doporučuje vám, 

abyste se v prosinci zastavili a popře-
mýšleli o  motivech svého jednání. 
Vaše pověst by mohla utrpět, proto 
si stanovte priority. Rozhodně jed-
nejte čestně, ačkoli by vám intriky 
mohly cosi usnadnit, slibují výhody.   

Střelec
AVQUISITIO: Může se vám splnit 

nějaké  vaše přání. Možná dosáhne-
te úspěchu, možná vám prosinco-
vé dny přinesou jakýsi profit. Podle 
symbolu, který vytvořily kameny, 
nad vámi bdí planeta Jupiter, což je 
zvěstovatel štěstí a  rozmachu. Mů-
žete zároveň počítat i  s  podporou 
blízkého okolí.  

Kozorožec
CARCER: Sestava hovoří o omeze-

ních, jejichž příčinou však nemuse-
jí být vnější vlivy. Mohou vycházet 
z vaší povahy či životního stylu. Po-
čítejte v tomto čase rozhodně s tím, 
že budete muset při uskutečňování 
plánů překonávat nějaké překážky, 
dojde na zdržení a potíže. Nic nedo-
stanete zadarmo.

VoDnář
CAUDA: Obecně věštba říká, že 

pokud jste se poučili z  minulosti, 
dokážete leccos zachránit, ačkoli se 
nezdá, že by vám okolnosti nahráva-
ly. Pozitivně by se nyní měly vyvíjet 
zejména záležitosti srdce. Ovšem 
pouze za předpokladu, že nežádáte 
od partnera více, než je schopen vám 
dát. Nesvazujte ho svými nároky.  

ryBy
FORTUNA MINOR: Symbol říká, 

že prosinec nepřeje vašim rozma-
rům. Určitě se tedy nespoléhejte 
na štěstí a na náhodu.  Mnohé bude 
záviset hlavně na vaší aktivitě, na píli 
a snaze. Na druhou stranu i v přípa-
dě nemoci či jiných problémů se 
můžete dočkat dobrého konce. Mu-
síte však kráčet pevně k cíli, nesmíte 
nic podcenit.   (xar)


