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Horoskopy a věštby od 1. do 30. dubna 2020


aktivační bod
pro štěstí

Horoskopy
skutečné a pravdivé

ČÍSLO 4/2020     ROČNÍK 20    CENA 28 Kč (pro předplatitele 26 Kč) – 1,50 €

 Originální 
 věštba I-ťing

Vynikající britský herec Martin 
Freeman nedávno přiznal, že na  roz-
díl od  dnešních rodičů občas svým 
dětem v  minulosti uštědřil nějaký 
ten pohlavek. Dokonce prý dvakrát 
dostali na  zadek. To se samozřejmě 
nelíbí některým jeho kolegům, kteří 
fyzické tresty považují za nepřijatelné 
a  volí způsob demokratické výchovy 
s  maximálním zachováním svobody 
vyjadřování svých potomků. Podle 
osmačtyřicetiletého herce však občas-
ný políček nebyl na  škodu, neboť to 
byl jediný způsob, jak mohl coby rodič 
usměrnit divoké chování svých dětí.  
Jeho potomkům, kterým je dnes jede-
náct a  čtrnáct let, to podle vyjádření 
Martinových blízkých nijak neuškodilo 
a vyrůstají z nich skromní a slušní mla-
dí lidé. Inu, naši prarodiče by určitě 
proti nějakému tomu pohlavku určitě 
také nebyli. (luv) 

 SpartánSká 
 výchova 

 M. FreeMana 

 Ojedinělé horoskopy 
 pro každého na každý den  

 Jedinečný 
 výklad z kávy  
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Magické amulety a talismany pro 
jednotlivá znamení zvěrokruhu

Znamení Býka (21. 4.–21. 5.)
Zrozenci znamení Býka mohou být  pomalejší a  občas 

v životě nerozhodní. neví přesně, co a jak udělat, potře-
bují možná i nějaké to znamení. Pro Býky jsou ide-

álními amulety beruška či skarabeus, neboť 
jim do  života přitáhnou úspěch, štěstí 

a  prosperitu. Stejně tak je ale vhodný 
amulet či talisman v  podobě nějaké-

ho ptáčka, ideálně sokola, který 
jim dodá odvahu, aby se oprostili 
od závislostí (ať již v oblasti vztahů 

nebo kariéry a peněz) a osvobodit se 
od všeho špatného a negativního. 

Kameny
Osoby narozené ve  znamení Býka bu-

dou rezonovat s  těmito kameny: Beryl, 
zirkon, citrín, růženín, sarder, sardonyx, 
achát, avanturín, korál, chryzokol, mala-
chit. (šál)

Nejrůznější amule-
ty, talismany 

či drahé kameny 
najdete v nabídce 
www.spiritobchod.cz.

U všech národů světa byly ve všech dobách 
a nadále jsou populární předměty, v nichž je za-
kódována magická síla. mají tak člověku přiná-
šet štěstí, zdraví a úspěch. Talismany a amulety 
tak lidstvo používá odedávna.  Je důležité si ale 
uvědomit rozdíl mezi amuletem a talismanem, 
každý dělá něco jiného. amulet energii odpu-
zuje, zatímco talisman energii přitahuje. amu-
let zajišťuje ochranu před negativní energií 
vnějšího světa, před kletbami, temnými silami 
i  přízraky, ale také nemocemi. Talisman je no-
sitelem štěstí a úspěchu, životním průvodcem, 
který pomáhá při rozhodování, dokonce může 
rozvíjet nadání a  duchovní schopnosti svého 
nositele. Přírodními amulety a  talismany mo-
hou být i drahé kameny. Vyzařují totiž vlny růz-
ných frekvencí a  předávají sílu, kterou hroma-
dily po staletí. Výměna energie mezi kamenem 
a  okolím, včetně člověka, který ho drží v  ruce 
nebo nosí u sebe, probíhá nepřetržitě. Síla mi-
nerálu léčí tělo a posiluje ducha, pomáhá řešit 
situace a očišťuje úmysly. magická síla libovol-
ného talismanu v  mnohém závisí na  sladění 
s jeho nositelem, majitelem. aby se toto pouto 
nenarušilo, nemají se talismany a amulety půj-
čovat nikomu jinému, ani blízkému člověku, 
protože tím ztrácejí svou moc. 
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Geomantická věštba na duben
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 
pochází z dávného Říma. Je-
jím základem je vhození hrsti 
kamenů na desku s dvanácti 
důlky. Spojením zaplněných 
důlků vznikne určitý symbol 
a tedy i věštba. 

Beran
AMISSIO: V  překladu to znamená 

ztracený, což avizuje potíže. naštěstí 
se to ale týká jen financí, ne citů. V ob-
chodní oblasti si dejte pozor na omyly, 
podvody a úskoky. můžete se stát obětí 
zloděje nebo ztratit nějakou cennost. 
Pokud je pro vás však nejdůležitější 
láska, v  té vám sestava kamenů slibuje 
úspěch. 

Býk
CONJUNCTION: Jde o  sjednocení, 

spojení. Sestava se vztahuje k  man-
želství a  důvěrným vztahům. Jsou-li 
v centru vaší pozornosti milostné zále-
žitosti, měli byste pocítit spokojenost, 
harmonii, štěstí. Řešíte-li něco jiného, 
odpověď na vaši otázku je anO. Obec-
ně je před vámi období důležitých 
náhod, jež vám budou příznivě naklo-
něny.

Blíženci
CARCER: Sestava představuje omeze-

ní, jež nemusí být zapříčiněno vnějšími 
vlivy, může vycházet z  povahy a  život-
ního stylu, někdy je zcela dobrovolné. 
Při uskutečňování plánů počítejte s pře-
kážkami, zdržením.  možná nevyužíváte 
všechny své schopnosti, přehlížíte něja-
ké příležitosti. Je třeba zpomalit a změ-
nit přístup. 

rak
ALBUS: Bílá, jak zní překlad z latiny, je 

spojena s  moudrostí a  inteligencí. Cosi 
starého odchází, je před vámi nový za-
čátek. Sestava avizuje možnost změny 
zaměstnání či bydlení, věští příležitost 
odcestovat do  úplně jiného kraje. na-
značuje zbavení se starých dluhů a  zá-
vazků. Spory dospějí ke  kompromisu, 
prohřešky budou zapomenuty. 

Lev
POPULUS: název napovídá, že jsou 

před vámi nějaké společenské akce, 
můžete dostat pozvání na  večírek, 
svatbu. V  rámci práce a byznysu bude-
te potřebovat pomoc kolektivu, abyste 
dosáhli úspěchu. Do ničeho byste se ne-
měli pouštět sami. Co se týká lásky, bu-
de vám přáno jen tehdy, máte-li s part-
nerem podobné cíle a ideály. 

panna
VIA: Tato sestava kamenů bývá spo-

jena s cestováním. Pokud jste v situaci, 
že žádná cesta nepadá v úvahu, pak se 
budete pomyslně prodírat překážkami 
a  obtížemi. Via může také znamenat 
přímočarou akci, bez odchylek a kliček. 
myslete na svůj cíl a věřte, že se doká-
žete vypořádat s čímkoli. Vztahy pro vás 
nyní nebudou prioritou. 

váhy
RUBEUS: Rubeus znamená červený, 

sestava je spojena s vášní či zlobou. Ob-
jeví li se, přemýšlejte o příčinách,  vyva-
rujte se sobeckého jednání, nečestnosti 
i chamtivosti. Sestava může naznačovat 
milostnou aféru, která kohosi zraní. Va-
še pověst může utrpět. Jste-li objektem 
touhy někoho jiného, ukončení vztahu 
později přinese problémy.  

Štír
LATITIA: Toto latinské slovo znamená 

radost, štěstí, požitek. Buďte optimistič-
tí, jakási záležitost dopadne dobře. Vaše 
budoucnost je  růžová. máte-li zdravot-

ní potíže, měly by odeznít. Případný 
právní spor se vyřeší k vaší spokojenos-
ti. měli byste ale trochu změnit vzhled či 
vystupování. Rozdávejte štěstí a dosta-
nete ho zpět. 

Střelec
TRISTITIA: Tristitia latinsky znamená 

smutek, žal. a  ten pocítíte, nebudete-li 
ochotni vynaložit určitou námahu bez 
vyhlídky na  okamžitý zisk. možná jste 
nedávno utrpěli bolestnou ztrátu nebo 
újmu na  cti, přinášeli nějaké oběti, tak 
vidíte vše černě. Buďte ale trpěliví, če-
kejte, dokud vám okolnosti nebudou 
nakloněny příznivěji. 

Kozorožec
CAUDA: Dračí ocas neboli Jižní uzel 

ukazuje, že bude třeba jistých obětí. 
neztrácejte naději a  snažte se vytěžit 
z předchozích zkoušek a moudrých roz-
hodnutí. Pokud jste se poučili, není nic 
ztraceno. Tato sestava pozitivně ovliv-
ňuje záležitosti srdce, zvláště nechcete-
-li od partnera víc, než je schopen dát, 
a když ho příliš nesvazujete. 

Vodnář
ACQUISITIO: Přírůstek nebo přínos, 

jak zní překlad z latiny, je nejčastěji spo-
jen s penězi - majetkem. Také se může 
týkat slávy, cti nebo citů. Jakési vaše tuž-
by budou naplněny. ačkoli tato sestava 
ovlivňuje především finanční oblast, 
možná dosáhnete uznání a  úspěchu 
i  na  jiném poli. Budete mít podporu 
okolí.  

ryBy
PUER: název znamená v  latině chla-

pec. Sestava kamenů je spojována 
s  odvahou, nerozvážností a  někdy ta-
ké sobeckostí. Zřejmě jste rozhodnuti 
jednat v  jakési záležitosti bez ohledu 
na následky. Podle všeho můžete uspět 
v  rámci nějakého soupeření. Co se no-
vého milostného vztahu týká, neotálej-
te. Skočte do něj rovnýma nohama, jak 
se říká. (xar)


