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Horoskopy a věštby od 1. do 30. června 2020


aktivační bod
pro peníze

Horoskopy
skutečné a pravdivé

ČÍSLO 6/2020     ROČNÍK 20    CENA 28 Kč (pro předplatitele 26 Kč) – 1,50 €

Americká herečka Michelle Pfeiffer nemá 
klasické herecké vzdělání, přesto se vypraco-
vala mezi nejuznávanější filmové umělkyně 
na světě a třikrát byla nominovaná na Osca-
ra (za  filmy Nebezpečné známosti, Báječní 
Bakerovi hoši a Pole lásky). Paradoxem je, že 
tato blondýnka s  německými a  švédskými 
geny si v  mládí myslela, že není hezká. Pak 
ale vyhrála soutěž Miss a  jednoho dne, když 
pracovala v  obchodě, kde si přivydělávala 
na  studium, jí došlo, že chce být herečkou. 
Od začátku kariéry zdobila žebříčky nejatrak-
tivnějších celebrit světa a  dokonce existuje 
studie, která její tvář hodnotí jako příklad 
dokonale symetrické krásy. V  Hollywoodu 
však není jedinou hvězdou, která byla v mlá-
dí považována za „ošklivé kačátko“. Podobně 
na  tom byla i  neméně slavná Julia Roberts. 
A přesto se stala americkou „Pretty Woman“ 
a držitelkou Oscara za roli ve filmu Erin Broc-
kovich.  Jak je vidět, úspěch je podmíněn vůlí 
a vírou ve vlastní schopnosti.  (luv)

 Proměna 
 „ošklivých 
 kačátek“ 

 Zahrada podle zvěrokruhu 
 Geomantická věštba 

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

Znamení raka (22. 6.–22. 7.)
Pro citlivé zrozence znamení raka jsou talisma-

ny i amulety velmi důležité. každý správný rak by 
měl mít nějaký symbol pevného bodu, na kterém 
je ukotven svět. Ideální je například želva, která 
je kromě toho znakem dlouhověkosti a dodává 
svému nositeli moudrost, životní optimismus 
a nadhled.  Velmi dobrým „průvodcem“ je 
pro raky také čtyřlístek, jehož jednotlivé 
lístky znamenají úspěch, bohatý život, věr-

nost v  lásce a zdraví. Pomoci jim 
mohou ale i amulety ve tva-

ru pyramidy, neboť v sobě 
soustřeďují vesmírné síly, kte-

ré se dají účelně využít.  

Kameny
Osoby narozené ve znamení raka 

budou rezonovat s těmito kameny: Dia-
mant, rubín, turmalín verdelit a indigolit, 
chalcedon, chryzopras, sarder, sardonyx,  

avanturín, jadeit, nefrit, měsíční kámen, 
rodochrozit, světlé obecné a drahé opály, bílé perly.  (šál)

Nejrůznější amulety, 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 talisma-
nem, každý dělá něco jiného. amulet energii 
odpuzuje, zatímco talisman energii přitahuje. 
amulet zajišťuje ochranu před negativní ener-
gií vnějšího světa, před kletbami, temnými si-
lami i přízraky, ale také nemocemi. Talisman je 
nositelem štěstí a  úspěchu, životním průvod-
cem, který pomáhá při rozhodování, dokonce 
může rozvíjet nadání a  duchovní schopnosti 
svého nositele. Přírodními amulety a  talisma-
ny mohou být i  drahé kameny. Vyzařují totiž 
vlny různých frekvencí a předávají sílu, kterou 
hromadily po staletí. Výměna energie mezi ka-
menem a okolím, včetně člověka, který ho drží 
v  ruce nebo nosí u  sebe, probíhá nepřetržitě. 
Síla minerálu léčí tělo a posiluje ducha, pomá-
há řešit situace a očišťuje úmysly. magická síla 
libovolného talismanu v mnohém závisí na sla-
dění s  jeho nositelem, majitelem. aby se toto 
pouto nenarušilo, nemají se talismany a amule-
ty půjčovat nikomu jinému, ani blízkému člově-
ku, protože tím ztrácejí svou moc. 
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Horoskop Inků
Drahokamy přinášejí štěstí nebo smůlu, 
uzdravují nebo ničí. Jsou odrazem naší 
osobnosti. Jejich moc znali již staří In-

kové, kteří dělili rok na osmnáct měsíců. 
Každému z nich přiřadili jeden kámen, 

odpovídající určité osobnosti.

TyRKyS
2. února–21. února

I když byste se rádi vyhnuli důležité-
mu rozhodnutí, zřejmě to nepůjde. 
Čím dříve se k němu odhodláte, tím 
lépe pro vás. kvalita plnění aktuál-
ních povinností se odvine od toho, 

jaký zvolíte rytmus práce, jak budete 
výkonní.

ONyx
22. února–13. března

Cítíte se jakoby pod drobnohledem? 
někteří lidé s vámi možná přestali 
mluvit a nemáte pro jejich chování 

vysvětlení. může za tím být obyčejná 
závist. možná to chce jen čas, abyste 

znovu nastartovali vzájemnou ko-
munikaci.

DIAmANT
14. března–2. dubna

Ocitáte se v situaci, kterou byste si ješ-
tě před několika měsíci stěží dovedli 

představit. ale ať se děje cokoliv, věřte 
tomu, že vždycky máte šanci začít zno-

va, nastartovat něco úžasného. Jestli 
má váš plán smysl, držte se ho.

RubÍN
3. dubna–22. dubna

Zvraty ve vašich plánech ještě nezna-
menají, že byste na ně měli rezignovat. 
Jen byste měli zůstat oběma nohama 

stát na zemi, neživit své ideály. 

SAfÍR
23. dubna–12. května

Prokážete mimořádnou schopnost ba-
lancovat na samé hranici neúměrného 
rizika. Byla by však velká chyba nechá-
vat prostor konkurenci. měli byste se 

projevit jako bojovník, člověk, který se 
před ničím nezastaví.

ACHáT
13. května–1. června

Počítejte s tím, že některé záležitosti 
nepůjdou podle vašich představ. 

máte však schopnost udělat z mála 
něco  užitečného. Díky vaší trpělivos-

ti a pevné vůli lze odhadovat, že se 
budete posouvat. Pomalu, ale jistě.

CHALCEDON
2. června–21. června

To, na co jste zvyklí, že dobře fungo-
valo, je teď jinak. I přesto by se měly 

vaše záměry naplňovat. Díky vaší 
skvělé taktice, promyšlenému plánu, 

ale také víře, že za co vezmete, to 
se musí podařit. Štěstí vám půjde 

naproti.

SELEN
22. června–11. července

Období, které je před vámi, nebude 
zřejmě jednoduché. můžete se ocit-

nout na pomyslné životní křižovatce. 
nesmíte ale na ní přešlapovat příliš 
dlouho. Přemýšlejte, v jakém oboru 

byste se našli, který by vás slušně uži-
vil.

SmARAgD
12. července–31. července

Budete hýřit elánem, energií, nic 
vám nebude zatěžko. Pokud se sou-

středíte na svůj cíl, dáte do svých 
aktivit maximum nadšení, věci se po-
hnou pozitivním směrem. I ve svém 
okolí najdete podporu pro realizaci 

svých snů.

TOpAS
1. srpna–20. srpna

Schopnost zavést do svého života řád 
a disciplínu je obdivuhodná. Zdá se, 
jako byste se ocitli na startu něčeho 

nového. Spolu s tím narůstá chuť 
překonávat sami sebe. nikam se ale 
nežeňte, naslouchejte pozorně své 

intuici.

JADEIT
21. srpna–9. září

Co budete potřebovat udělat, s tím 
zřejmě nebudete mít problém. Ob-
dobí, které je před vámi, přesto vy-

padá rozporuplné. nevyhnete se ur-
čitým komplikacím, avšak motivace 
k tomu je překonávat, bude hodně 

silná.

KARNEOL
10. září–29. září

Zřejmě na sebe budete strhávat po-
zornost nejbližšího okolí, ale i přátel, 

známých. Tím, jak se dokážete po-
stavit k překážkám. V jistém ohledu 

je můžete spatřovat jako přínosné, 
odhalí, kde máte rezervy, v čem je 

vaše síla.

LAzuRIT
30. září–19. října

mnohé z toho, co se vám zdá složité, 
se může prokázat jako ještě kompli-
kovanější. možná se vám bude hodit 
cizí pomoc, nestyďte se o ni někoho 
požádat. Šance, že problémy přečká-
te s minimální ztrátou, jsou vysoké.

OpáL
20. října–8. listopadu

Před vámi se rýsuje náročné období. 
Zjistíte, že ne nadarmo se říká, že jak 

se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 
Vrátí se vám dobré skutky, které jste 

někomu prokázali. Potvrdí se vám, že 
laskavost a slušnost se vyplácejí.

AKvAmARÍN
9. listopadu–28. listopadu

Čekají vás jisté riskantní změny. V živo-
tě ale musíte počítat naprosto se vším. 

Občas je člověk nahoře, jindy dole, 
někdy si nevybere. Všechno, co vás 

potká, řešte, pokud možno, s chladnou 
hlavou, držte stres na uzdě.

KORáL
29. listopadu–18. prosince

máte výhodu, že se dokážete na okol-
ní svět dívat racionálně. Červen se 
ponese v duchu objevování vnitřní 

síly. Zjistíte, kdy se vyplatí dát do cíle 
všechno, a naopak, kdy je zbytečné 
plýtvat energií. Přinese vám to i jistý 

finanční zisk.

AmETyST
19. prosince–7. ledna

Dostihnout vás mohou menší mr-
zutosti. Záleží na vás, jak se k nim 
postavíte. Zda necháte pracovat 

sebelítost, rezignujete, nebo v sobě 
objevíte netušené možnosti. Do va-
šeho života přijdou velké změny, ale 

také radost.

mALACHIT
8. ledna–1. února

Říkáte si, že něco nezvládnete? neboj-
te se ničeho, co je před vámi. Chce to 
jen vykročit jiným směrem, postavit 

se výzvám se vztyčenou hlavou. Věřte 
tomu, že co si usmyslíte, dříve nebo 

později přijde. (p
ru

)


