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ČÍSLO 6/2022     ROČNÍK 22    CENA 50 Kč (pro předplatitele 48 Kč) – 2,40 €



aktivační bod
pro peníze

Horoskopy
Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí

Červnový
numeroskop

Využijte moc
amuletů
a talismanů

Jak dobře
detoxikovat
organismus

Věty, které
byste nikdy
neměli říkat

detoxikovat
organismus

byste nikdy
neměli říkat

numeroskop

Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 30. června 2022

Využijte moc

a talismanů
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Po zdravotní stránce byste na tom 
měli být celkem dobře. Jen se 

nesmíte tolik honit za kariérou. Or-
ganizujte si lépe čas a svoji energii 
zaměřte vedle běžných povinností 

i na sport. Ať zvolíte jakoukoli 
pohybovou aktivitu, měli byste se 
jí věnovat s nadšením a není vy-

loučeno, že se na ní stanete závislí. 
Pokud se sportem začínáte, nepře-

ceňujte své síly.

Máte mnoho energie, přesto se 
v některých dnech můžete cítit vy-
čerpaně. Všechno je však záležitost 
psychiky. Záleží na úhlu, z jakého 
na svůj život pohlížíte. Nepřipou-
štějte si myšlenku, že něco nejde,  
že se něco nepovede. Naopak se 

ke všemu stavte čelem, s pocitem 
vítěze, člověka, kterého nic nevy-

vede z míry.

Jak čas plyne, začínáte být čím dál 
vyrovnanější a mnohé zdravotní 

potíže, které jste řešili, berete 
s rezervou. K vaší spokojenosti je 
však dlužno říci, že se vaše zdraví 

díky vašemu rozumnému přístupu 
k životu v poslední době zásadně 
vylepšilo. Zdá se, že tento měsíc 

nenajdete důvod si na něco zásad-
ního stěžovat.

Jste stále v jednom kole a myslíte 
si o sobě, že se bez vás nic neo-

bejde. Nepodléhejte této falešné 
představě, zdraví máte jenom 

jedno. Naučte se říkat ne, dele-
gujte odpovědnost na své okolí, 
nechtějte být dokonalí. Hvězdy 

radí, abyste více odpočívali, dopřáli 
si potřebnou relaxaci. Investice 

do zdraví v podobě masáže nebo 
jiné příjemné aktivity se vám vrátí.

Zůstaňte při zemi ve svých náro-
cích na každodenní potřeby. Pení-
ze se pro vás staly hnacím moto-

rem a někdy zapomínáte na to, že 
nejste ze železa. Nebuďte na sebe 
příliš tvrdí a neberte si toho na svá 
bedra víc, než je zdrávo, radí hvěz-
dy. Dopřejte si krátkou dovolenou, 
snažte se každodenní zběsilé tem-
po vyměnit za pohodu, odpočinek, 

zábavu.

Nemusíte se ničeho obávat. 
V tomto období nehrozí po zdra-

votní stránce nic, co by mělo zhatit 
vaše plány. Je to ideální čas pro 

čerpání dovolené, na odpočinek. 
Zároveň i příležitost, jak rozhýbat 
tělo, posílit svoji fyzickou kondici, 
celkově se dát do pořádku. Snažte 
se dbát o pestrý jídelníček, vsaďte 

na racionální stravu, vyhněte se 
rychlým občerstvením.

Stresy, které máte, nejsou zdaleka 
tak zlé, abyste si jimi nechali zkazit 

nebo zkomplikovat všední život. 
Období, které prožíváte, není sice 

jednoduché, ale pokud budete své 
stresy zajídat, bude to ještě horší. 

Vaše hmotnost může mít tendenci 
stoupat a stačí málo, aby se za-

stavila na hodnotě, která se vám 
nebude ani trochu líbit.

Planety vám předpovídají šťastné 
období a tento měsíc byste se roz-
hodně neměli cítit, jak se říká, pod 
psa. Dá se předpokládat, že vám 

zdravotní stav umožní maximálně 
se věnovat tomu, co jste si předse-
vzali. Pokud se ve vaší duši usadí 

smutek, starost, měly by co nevidět 
odeznít. Budete mít dostatek ener-

gie, abyste všechno zvládli.

Počínající léto se snaží, aby vám 
na světě bylo co nejlépe. Když mu 
v tom nebudete překážet, dokáže-
te opravdu nemožné. Pro začátek 
je však potřeba, abyste projevili 

alespoň trochu dobré vůle a pře-
nesli svou aktivitu z pracoviště 

a domácích povinností do přírody. 
Věřte tomu, že pobyt na čerstvém 
vzduchu je nejlepší způsob, jak si 

dobít baterky.

V období, které je před vámi, byste 
se měli připravit na velké události, 

jež vtrhnou do vašeho života. Nastá-
vá čas řešení restů a všeho, co jste 
dosud odkládali. Tím, že dáte své 

věci do pořádku, se zbavíte dlouho-
dobého stresu. Je to také příležitost 
zlepšit celkově své zdraví, zbavit se 
zlozvyků. Hvězdy vám budou příz-

nivě nakloněny, dá se tedy očekávat 
pozitivní výsledek.

Pro větší radost ze života byste 
měli podniknout něco nového. 

K tomu, abyste se cítili svěží a plni 
energie, někdy stačí změnit běž-
nou rutinu za něco vzrušujícího 
a ne se pohybovat v uzavřeném 
kruhu - zaměstnání, domácnost. 

Určitě se budete cítit více � t, když 
se vypravíte častěji do přírody, 

projedete se na kole, věnujete se 
nějakému rekreačnímu sportu.

Před vámi se rýsuje poměrně 
hektické období. Máte před sebou 

hodně zajímavých věcí, někdy 
i náročnějších. Do všeho se budete 
vrhat po hlavě, sklon všechno dělat 
na sto procent vás ale může znač-
ně vyčerpávat. Proto byste se měli 
ve volném čase zaměřit na aktivity, 
při nichž si odpočinete, načerpáte 

síly, zasmějete se.

HOROSKOP ZDRAVÍ
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Geomantická věštba
V dávných dobách věštci před-

pokládali, že jsou půda a kameny 
živé. Narýsovali na zem kruh a há-
zeli do něj kameny, nebo dělali 
do země náhodné značky, ze kte-
rých potom četli budoucnost. Tato 
verze geomantické věštby pochází 
z dávného Říma. Jejím základem 
je vhození hrsti kamenů na desku 
s dvanácti důlky. Spojením zaplně-
ných důlků vznikne určitý symbol 
a tedy i věštba. 

BERAN
TRISTITIA: Některé záležitosti vás 

budou nejspíš stát více energie i po-
zornosti, než jste čekali. Věřte ale, že 
vaše snaha a  píle budou nakonec 
korunovány úspěchem a  také oce-
něny. V  měsíci červnu můžete o  cosi 
přijít, ale sestava kamenů míní, že se 
nemáte zbytečně trápit. V konečném 
důsledku vám to bude ku prospěchu. 

BÝK
POPULUS: Věštba kamenů říká, 

že byste v  měsíci červnu rozhodně 
neměli sedět doma. Nevyhýbejte se 
společenským akcím, setkávejte se 
s  lidmi, komunikujte. Můžete získat 
zajímavé kontakty a  informace, ko-
nexe, jež brzy rádi využijete a budou 
vám nápomocné, ať už v osobním či 
profesním životě.   

Blíženci
AMISSIO: Sestava kamenů vás va-

ruje, že byste v rámci červnových dnů 
měli být velice opatrní ve  �nančních 
záležitostech. Vězte, že riziko ztrát po-
roste, dejte si pozor na  podvodníky 
a jejich úskoky, na zloděje v  obchod-
ních centrech. Ovšem o  cosi můžete 
přijít i kvůli vlastní nepozornosti, že to 
někde necháte ležet.  

RAK
FORTUNA MINOR: V červnu mů-

žete mít sklon k určité rozmarnosti, 

jenže ta vás může dostat do  potíží. 
Tak raději přibrzděte, jak se říká. V ni-
čem se nespoléhejte na štěstí nebo 
na náhodu, o vše, čeho chcete  do-
sáhnout, budete muset zabojovat. 
Nemrhejte proto zbytečně energií 
ani časem a co se zdraví týká, mysle-
te na prevenci.  

LEV
LATITIA: Sestava kamenů míní, že 

byste se měli zamyslet nad svým pří-
stupem k některým záležitostem, nad  
chováním k  lidem v  okolí. Obecně 
však rozhodně neztrácejte optimis-
mus. Pokud jste řešili nějaké zdravotní 
problémy, váš stav by se měl postup-
ně zlepšovat. Jestliže vedete nějaký 
právní spor, máte štěstí na své straně. 

PANNA
CONJUNCTION: V  měsíci červnu 

zřejmě vystoupí do  popředí záleži-
tosti spojené se vztahy. V manželství 
můžete pociťovat žárlivost, nejisto-
tu, pochybnosti. Jestliže jste ale sin-
gle, není vyloučeno, že potkáte za-
jímavého a  sympatického člověka. 
Všímejte si dění a  lidí kolem, věřte, 
že se nic neděje náhodou. 

VÁHY
ACQUISITIO: Sestava kamenů sig-

nalizuje úspěch. Naznačuje, že můžete 
v měsíci červnu něco  získat, na čemsi 
vydělat. Ale bez práce nejsou koláče, 
jak se říká, budete se muset snažit 
a vyvinout dostatečné úsilí. V případě 
potřeby zbytečně neotálejte a  požá-
dejte o  radu nebo pomocnou ruku 
zkušenější kolegy a přátele. 

ŠTÍR
PUER: Nejspíš porostou vaše am-

bice, budete chtít prosadit vlastní 
názory, nápady a zájmy. Neměli bys-
te však jednat bezohledně, toho se 
vyvarujte. V  opačném případě bu-
dete muset čelit silně negativní ode-

zvě. Pokud snad s někým soupeříte, 
vězte, že můžete uspět. Nikoli však 
úskokem, pomohou vám vaše kvali-
ty a zkušenosti. 

Střelec
CARCER: V měsíci červnu můžete 

ostřeji vnímat jakýkoli nátlak, ome-
zení nebo zklamání. A  zdaleka ne 
vše asi v  těchto dnech vyjde podle 
vašich plánů. Leccos vás bude stát 
mnohem více sil, než jste čekali. Jak 
vše nakonec dopadne, bude záležet 
hlavně na vašem chování a přístupu 
k situacím, jimiž budete procházet.  

Kozorožec
CAUDA: Okolnosti se teď nebu-

dou asi skládat k  vaší plné spokoje-
nosti. Vývoj situací bude záviset také 
na  tom, zda jste pochopili předcho-
zí lekce, jestli jste se z  nich poučili. 
V rámci vztahů a ve sféře milostné se 
vám bude dařit, tedy pokud nemáte 
zbytečně vysoké nároky na partnera. 
Nesnažte se ho vlastnit nebo ovládat.

Vodnář
CAPUT: Věštba kamenů říká, že 

byste měli konat. Můžete dosáh-
nout nějakého cíle, když vyvinete 
adekvátní úsilí. Zachovávejte však 
obezřetnost, zbytečně nespěchej-
te. V  červnových dnech může dojít 
i  na  situace a  děje, které zásadněji 
ovlivní váš život. Zda to bude v dob-
rém či špatném, záleží na  vás a  va-
šich rozhodnutích.  

RYBY
FORTUNA MAJOR: Podle všeho 

vám budou okolnosti nápomocné. 
Bude se vám díky tomu celkem dařit, 
a  to především v pracovní oblasti, ať 
už jste zaměstnanci nebo podnikate-
lé. V červnu určitě nezahálejte a neu-
děláte chybu, když se zbavíte starých 
restů. Neodkládejte nic, co by vás poz-
ději brzdilo na cestě vpřed.  (xar)


