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!!!!! Horoskopy

číslo 5/2021     ročník 21    cena 42 kč (pro předplatitele 40 kč) – 1,99 €


aktivační bod
pro zdraví

skutečné a pravdivé
předpovědi a věštby
pro každého na každý den

Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí

Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 31. října 2021

Zázračné
účinky
medu

Pohádkově
tajemný

Vyšehrad

Znamení 
zvěrokruhu 
trochu jinak

Čarovná
moc bylin

Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 31. října 2021
Horoskopy

číslo 10/2021     ročník 21    cena 42 kč (pro předplatitele 40 kč) – 1,99 €


aktivační bod
pro zdraví

Pohádkově

Vyšehrad

PohádkověPohádkově

Vyšehrad

Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí

trochu jinak
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OSUD PODLE KOSTEK
BERAN
Kostky říkají: 4 + 5 + 6 = 15
Obavy ze změn, které mohou v  říj-
nu nastat, nejsou na  místě. Nechte si 
pomoci číslem čtyři s  jeho pozitivní 
energií, spolu s pětkou jsou příslibem 
fi nančního přilepšení. Nebojte se ris-
kovat, krok do  neznáma by se vám 
mohl vyplatit. Pozor však na  hazard, 
tudy cesta nevede. Sázejte na  jistotu 
a udělejte si rezervu na horší časy.

BÝK
Kostky říkají: 2 + 4 + 5 = 11
Říjnové události by vás mohly v mnohém 
mile překvapit. Jak naznačuje kombinace 
čísel, změna k lepšímu po všech stránkách 
není vyloučena. Spoustu energie vás bude 
stát jednání s lidmi, kteří nesdílí vaše názo-
ry, ale dostat je na svou stranu by mělo být 
pro vás určitým vítězstvím. Výsledná jede-
náctka potvrzuje, že někdy půjde o úpor-
ná jednání a vyhrocené spory.

BLÍŽENCI
Kostky říkají: 1 + 6 + 1 = 8
Před vámi se rýsuje zajímavé období, 
a  to jak po  profesní stránce, tak v  sou-
kromém životě. Pro dosažení svých cílů 
ale bude zapotřebí něco obětovat, zapo-
meňte na zábavu. Nepočítejte ani s tím, 
že by vám někdo cestičku k  úspěchu 
zametal, všechno si odřete sami. Kom-
binace čísel předpovídá vlnu kritiky, ale 
pozor, může být oprávněná. 

RAK
Kostky říkají: 5 + 2 + 2 = 9
Nezadržitelně se blíží okamžik, kdy 
budete muset přijmout zcela zásadní 
rozhodnutí. Ve hře bude hodně. Pětka 
vám pomůže svou zvídavostí, dvojky 
vám přinesou vyrovnanost a  podpo-
ří vaši intuici.  Devítka slibuje dobré 
vztahy. Víte dobře, kdo je na vaší stra-
ně, můžete se na něj spolehnout, kdo 
nezradí vaši důvěru.

LEV
Kostky říkají: 1 + 4 + 1 = 6
Číselná kombinace naznačuje, že by 
vás mohly potkat menší či větší sta-
rosti s  fi nancemi. Jestliže podnikáte, 
uvažujete o provozování živnosti, měli 
byste všechno důkladně promyslet 
a  vyvarovat se zbrklých kroků. Ať už 
půjde o jakékoli investice, zvažte, co si 
můžete dovolit, aby vás to v budouc-
nosti neohrožovalo.

PANNA
Kostky říkají: 4 + 3 + 3 = 10
Jestliže jste dosud řešili závažné pro-
blémy, postupně by se leccos mělo 
vracet k  normálu. Nechte si pomoci 
hlavně číslem čtyři s  jeho pozitivní 
energií, trojky vám pomohou otevřít 
duši a  pozvednout sebevědomí. De-
sítka je šťastné znamení, které slibuje 
nový začátek nebo také výraznou fi -
nanční vzpruhu.

VÁHY
Kostky říkají: 6 + 5 + 1 = 12
Jste poměrně odolní vůči stresu. Díky 
tomu byste měli  náročné úkoly, kte-
ré vás čekají, zvládat bez problémů. 
S  šestkou jste schopni vše zvládnout 
s  jasnou hlavou a  v  pohodě, pětka je 
velmi aktivní, jednička velmi silná. 
Výsledná dvanáctka je příslibem dob-
rých zpráv, které by vás měly nadmíru 
potěšit.

ŠTÍR
Kostky říkají: 1 + 2 + 1 = 4
Ne všechno jde ve  vašem životě tak, 
jak si představujete. Zatím marně hle-
dáte odpovědi na  některé své otáz-
ky, ale to by se mělo změnit. Některé 
změny mohou trochu bolet, ale věřte 
tomu, že postupně se mnohé v dobré 
obrátí. Čtyřka ale varuje před přílišným 
optimismem. Nic nedostanete zadar-
mo, všechno si budete muset vydřít.

STŘELEC
Kostky říkají: 3 + 2 + 5 = 10
Období, které je před vámi, nemusí 
být vůbec jednoduché. Trojka s dvoj-
kou nabádají k  opatrnosti na  kaž-
dém kroku. Pětka může být trochu 
arogantní, ale dokáže být vstřícná. 
Nechte si pomoci desítkou. Slibuje 
velké věci, něco nového a  úspěšné-
ho, změnu, která by vás rozhodně 
neměla zarmoutit.

KOZOROŽEC
Kostky říkají: 5 + 3 + 3 = 11
Vaše chuť do života bude záviděníhodná. 
Probudí ve  vás odvahu překonávat sami 
sebe, povede k bláznivým činům, realizo-
vatelným nápadům. Pětka spolu s trojka-
mi slibují navázání kontaktu se zajímavý-
mi osobami, které vám mohou v kariéře 
i jinak v životě hodně pomoct. Jedenáctka 
ujasní vaše priority a připomene, že zdraví 
byste neměli odsouvat na druhou kolej.

VODNÁŘ
Kostky říkají: 4 + 4 + 1 = 9
Je na čase, abyste pustili z hlavy záležitosti, 
na které nemáte vliv, stěží je změníte. Sou-
střeďte se na věci, které pokládáte za nej-
důležitější. Pokud jde o  profesní ambice, 
čtyřky završí vaše úsilí díky pracovitosti. 
Trochu egoistická jednička vám bude 
nápomocna v  rozhodnutí, které nesnese 
odkladu.  Výsledná devítka je velmi chytrá 
a dovede vás tam, kam potřebujete.

RYBY
Kostky říkají: 5 + 6 + 3 = 14
Není vyloučeno, že se váš profesní ži-
vot začne posouvat vpřed přímo mílo-
vými kroky. Nesnažte se ale, jak se říká, 
tlačit na pilu. Někdy je lepší nechat vě-
ci volně plynout a počkat si na správný 
čas. Jak naznačuje kombinace čísel, 
v  mnoha životních odvětvích zazna-
menáte štěstí a získáte věrné spojence. 
 (pru)
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Jedinečný výklad z kávy na říjen
Lidé odedávna toužili vě-

dět, co je čeká v  budoucnosti. 
A  předpovídalo se z  kde če-
ho – z  kamínků či hrsti písku, 
z kostí zvířat, z popela  ohniště, 
z mraků na obloze a podobně. 
Podle toho, jaký obraz pozo-
rovatel spatřil, se interpretoval 
další vývoj života, předpovídal 
se osud. 

Věštění z  kávové sedliny má 
již dlouhou tradici, ačkoli se 
může zdát, že jde o  novodo-
bý akt. Ačkoli nelze přesně ur-
čit, kdy se z kávy začalo věštit, 
předpokládá se, že to bylo při-
bližně kolem roku 1000 našeho 
letopočtu – v  Etiopii. Do  Ev-
ropy kávu přivezli v  17. století 
arabští obchodníci a výkladům 
z kávové sedliny se u nás nejpr-
ve věnovali především kočovní 
cikáni, kteří metodu odkoukali 
na  svých cestách. Každopád-
ně v  jižních a  jihovýchodních 
zemích zůstalo věštění z  kávy 
dodnes velice oblíbenou disci-
plínou. 

Jaký bude měsíc říJen? 
na to se do „lógru“ 

podívala ezoterička 
lucia di moriani

„Říjnové dny mohou přinést dů-
ležité informace ale také častější 
nemoci. Nepodceňujte proto situ-
aci a o své zdraví náležitě pečujte. 
Prevence je důležitá, tedy věnujte 
pozornost složení stravy, dopřá-
vejte si dostatek spánku a  neza-
pomínejte na pohyb na čerstvém 
vzduchu. Bude záležet hodně 
na  každém z  vás, zda své zdraví 
uhájíte. Obecně teď především 
váš přístup k  situacím, jimiž bu-
dete procházet, rozhodne o tom, 
jak co zvládnete a  jak co dopad-

ne. Není vyloučeno, že zatoužíte 
po  změnách. Mohou být vnější 
i  vnitřní. Uděláte dobře, když se 
necháte vést intuicí. Máte-li od-
lišný názor než okolí, nebojte se 
reakce či emocí a prezentujte ho. 
Pro faleš nemá říjen pochopení, 
potíže by jen narůstaly.  City jako 
takové mohou nyní být zastíně-
ny touhou po  uznání, ocenění. 
Uvědomte si však, že láska není 
o  očekáváních, nezaměňujte ji 
s  přehnanou péčí. Jestliže jste 
sami, seznámit se můžete nejlé-
pe prostřednictvím práce nebo 
zájmových aktivit. Na  interne-
tové seznamky určitě nesázejte. 
Brzy byste zjistili, že se prezenta-
ce hodně liší od  reality. Erotické 
dobrodružství byste tam třeba 
našli, ale skutečnou lásku ne. Po-
kud máte snad na  tento měsíc 
naplánováno stěhování, mělo by 
se to obejít bez potíží. A stejně tak 
pokud budete cestovat, ať už pra-
covně či soukromě, neměli byste 
řešit žádné větší problémy či ka-
ramboly.“  (zem)


