TAROSKOP
2016
Za pár měsíců tu máme rok 2016. Jaký bude? Co nás potká dobrého či
zlého? To jsou dotazy, které napadnou každého z nás.
Jako každý rok se upínáme k naději, že ten nadcházející rok bude
lepší, šťastnější, spokojenější než ten minulý.
Zajímá nás, co nás čeká a nemine. Někdy si v bezesných nocích
lámeme hlavu nad tím, jak to udělat, abychom konečně žili spokojený
život.

Pojďme se tedy podívat, co nás v roce 2016 čeká a nemine…

Blanka Magicstar – Taroskop 2016

Předpověď napsala a vypracovala BLANKA MAGICSTAR
pro www.magicstar.cz.

Prohlášení
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoli šíření nebo
poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno.
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto
materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a
úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a
autorka za ně nenese žádnou odpovědnost. V tomto materiálu můžete
najít informace ohledně nadcházejícího roku 2016. Tyto informace
jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tématice.
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ÚVOD
Ale jaký bude rok 2016, v jakém duchu se ponese? Co dobrého a zlého nás
čeká a nemine? Tyto otázky napadají snad každého z nás, a proto jsem pro vás
vypracovala TAROSKOP NA ROK 2016, kde nám tarotové karty odkryjí, co
nás celkově v tomto roce čeká, ale nezapomněla jsem ani na jednotlivá znamení
Zvěrokruhu, která najdete podrobně rozepsaná na následujících stránkách.
Jistě se ptáte, co to je TAROSKOP? Stejně jako astrologové pracují s hvězdami
a pro každé znamení Zvěrokruhu vypracují horoskop, tak jsem i já, díky
kombinaci numerologie, astrologie a tarotových karet, pro vás vymyslela
TAROSKOP. Odpoví na vaše dotazy a nastíní vám, co vás v roce 2016 čeká.
Ale také vám poskytne užitečné rady, co máte dělat, abyste se vyhnuli
nepříjemným situacím a záležitostem, které vás v životě mohou potkat. A na
závěr tohoto e-booku najdete malý bonus, v podobě tipů na rychlé domácí
čarování, z mé čarodějnické kuchyně.
Tak si tedy pojďme udělat rekapitulaci roku starého a zároveň se podívat, jaký
bude rok 2016…

Zatímco v roce 2015 nám vládla karta SÍLA, kdy jsme byli nuceni postavit se
nepříjemným záležitostem čelem a razantně říct: „A DOST!!“ Což naše okolí
neslo dosti nelibě. Ale kdo tyto energie využil, nejen že si udělal v životě
pořádek, ale pomohl si po všech stránkách.
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Zato ti, kteří se nechali vláčet osudem, na tom nebyli moc dobře a dá se říct, že
se setkávali spíše s arogancí, někdy hraničící s agresivitou.
A co nás měly tyto nepříjemné zážitky naučit? Měli jsme pochopit, že máme
svou hodnotu a využít veškerý potenciál k tomu, abychom začali žít život dle
svých představ, ne se pořád přizpůsobovat svému okolí.
Rok 2015 byl náročný po všech stránkách, kdy se ukazovala fyzická síla jak
v našem životě, tak i na politické a světové scéně, ale to je již naštěstí za námi,
ale co nám přinese rok 2016?

V roce 2016 nám bude vládnout karta POUSTEVNÍK, která je úplným opakem
karty SÍLA, která šla více po materiálních záležitostech. Karta POUSTEVNÍK
nám ukáže krásné i stinné stránky naší duše, budeme přemýšlet nad tím, co má
pro nás smysl, zda jsme ve vztazích spokojení a šťastní, někteří se budou cítit
osamocení a nešťastní při zjištění, že i když mají kolem sebe své milované, jsou
ve skutečnosti spíše sami a nikdo je neposlouchá. To povede k tomu, že si
budeme hledat spřízněnou duši a štěstí někde jinde. Ale buďte opatrní a
neotvírejte své srdíčko každému, koho potkáte. Hlavně zrozenci v kartě
POUSTEVNÍK, budou mít úspěšný rok, kdy dojdou k prozření a půjdou přímou
cestou za štěstím. Pojďme se tedy podívat na podrobný celkový tarotový rozbor
pro rok 2016, ale i na jednotlivá znamení Zvěrokruhu, co je během tohoto roku
čeká a to jak po citové, finanční, pracovní i zdravotní stránce.
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Jaký bude rok 2016?
Karty radí:
„ZAMYSLETE SE NAD TÍM, CO JE PRO VÁS OPRAVDU DŮLEŽITÉ“

Karta na ROK 2016: POUSTEVNÍK
Díky kartě POUSTEVNÍK se v roce 2016 ponoříme do hlubin naší duše, kdy si
uvědomíme, jaké životní hodnoty mají pro nás cenu a co opravdu chceme, po
čem toužíme z celého srdce. Díky tomuto malému uzavření do sebe poznáme, že
svět není černobílý, ale plný barev a budeme to vše chtít ochutnat a poznat, bez
rozdílu věku. Právě věk bude v tomto roce důležitý, ti starší si budou více užívat
a vychutnávat krás života a radovat se z toho co přináší. Budou pro nás velice
důležité vztahy s naším okolím. Proto vzniknou snahy dát do pořádku staré
spory, ale dejte si pozor, aby to nebylo za každou cenu a na úkor vás.
Někdy se totiž stane, že lidé prostě zneužijí vaší dobroty a místo toho, aby
se poučili ze svých chyb a chopili se příležitosti něco napravit, začnou využívat
to, co se jim nabízí. Buďte proto opatrní a neotvírejte své srdce každému na
potkání.
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Těšte se: II. HOLÍ
Hodně Vám v roce 2016 pomůže karta II. HOLÍ, která vám dodá potřebný
nadhled a vy budete jasně vědět co, kdy a jak máte dělat. Poznáte, kdo to s vámi
myslí upřímně a kdo vás chce jen využít. Navíc budete obdařeni trpělivostí a
pocitem, že svět je mnohem krásnější a barevnější než se zdá. Díky tomuto
přístupu se vám povede dobře po finanční, pracovní i vztahové stránce.
V některých případech se dostanete na rozcestí a budete se rozhodovat mezi
srdcem a rozumem. Pokud mohu radit, tak srdce je nejlepší rádce ohledně
vztahů a rozum vám výborně poradí v oblasti financí a po pracovní stránce.

Dejte si pozor: VELEKNĚZ
Díky kartě POUSTEVNÍK sice budeme mít nadhled a uvidíme věci, které jsme
dosud neviděly. Ale karta VELEKNĚZ vás varuje, abyste nepouštěli do svého
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nitra každého člověka. Snažte se spíše jednat než mluvit. Pokud vás přepadne
smutek, raději se v klidu zamyslete nad tím, proč se vám stýská. Též si dejte
pozor na to, abyste nepoučovali své okolí a nepřesvědčovali je za každou cenu o
své pravdě. Může se stát, že tím spíše své okolí popudíte, než získáte přízeň. Ne
každý má totiž stejný pohled na věc jako vy. Opatrní buďte též, co se týká
různých sekt a podvodníčků, kteří by využili váš pocit osamocení ve svůj
prospěch. A z toho, byste se velice těžko dostávali.

Vztahy a rodina: X. HOLÍ
Vztahy budou v roce 2016 priorita číslo jedna. Proto se budeme snažit urovnat,
co se dá. Ale i tam, kde vztahy nefungují a jsou spíše lhostejné a chladné, dojde
ke změnám. Někteří z nás díky pocitu osamění a nepochopení, tyto nepříjemné
vztahy ukončí a začnou hledat porozumění a lásku jinde. A není divu, láska je
kořením života, a když chybí, naše srdce je jako vyprahlá studánka plná smutku
a bolesti.
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Průvodce zdravím: VII. HOLÍ
V roce 2016 si hlídejte hlavně psychickou pohodu. Psychika bude díky kartě
POUSTEVNÍK hodně působit na naše zdraví. Ale karta VII. HOLÍ nám jasně
říká, abychom se nepoddávali vnitřnímu smutku a depresím. Spíše se snažte
tento čas využít ve svůj prospěch, hýčkejte se, myslete na sebe, dělejte si radost.
I samota je užitečná, ukazuje nám, že se máme mít rádi.

Finance: VI. MEČŮ
V roce 2016 dojde k mnoha změnám i v oblasti zaměstnání a financí. Rozhodně
nikomu nepůjčujte peníze, už nikdy byste se s nimi nemuseli setkat, též se
vyhněte půjčkám, které vás „stáhnou z kůže.“ Finančně bude tento rok
průměrný, ale hlavně plný zvratů a změn, díky novým nabídkám v pracovní
oblasti. Nebojte se tedy jednat, tak abyste byli spokojení. Jde přece o vás.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Víceméně bude tento rok pro vás velice důležitý v tom, abyste si uvědomili, co
z hloubi duše opravdu chcete a viděli pravé hodnoty! Nejvíce by se vám mělo
dařit v těchto měsících: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec,
září a v prosinci. Opatrní buďte zejména v srpnu, říjnu a v listopadu, kdy vám
hrozí drobná nedorozumění a vyčerpanost. Tyto měsíce si hlídejte hlavně svůj
zdravotní stav, nepropadejte depresím a snažte se více zajímat o to, co chcete
vy!
A pokud vás zajímá, jakou předpověď připravily tarotové karty na každé
znamení Zvěrokruhu, podívejte se dál. Snad vás jejich předpověď potěší a dodá
sil do roku 2016.
Přeji vám krásný a úspěšný rok 2016
Blanka Magicstar
www.magicstar.cz
+ 042 739 021 113
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Rok 2016 podle znamení Zvěrokruhu

Karty radí: „ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM“
Karta na ROK 2016: CÍSAŘOVNA
Berani, rok 2016 vám vrchovatě přeje. Tento rok bude šťastným rokem ve
vašem životě, starosti a překážky, které vás doteď trápily, budou vyřešeny a vy
budete konečně moci dýchat a radovat se ze života plnými doušky. Hlavně ženy
budou v tomto roce příjemně překvapeny, jelikož si uvědomí svou sílu a to, že
se dokáží vypořádat se vším, co je napadne. Není divu, však karta
CÍSAŘOVNA přináší do života klid v podobě rodinného zázemí, vzájemného
pochopení, porozumění a péče nejen o své blízké, ale i o sebe sama. Vždyť žena
je krásná v každém věku, tak proč se zanedbávat. Tento rok pro vás navíc bude i
velice aktivní, budete chtít zrealizovat mnohé své plány, nasměrovat partnera,
ale i celou rodinu tam kam potřebujete. A věřte, že se vám to povede, díky vaší
silné intuici a empatii, se totiž dokážete vcítit do těch druhých a pomoci tím jak
sobě, tak i ostatním. Navíc se připravte na finanční stabilitu a hojnost, kterou
karta CÍSAŘOVNA přináší a bylo by škoda tyto energie nevyužít třeba tím, že
si vsadíte sportku nebo koupíte los. I zde vám bude štěstí přát.
Těšte se: KOLO ŠTĚSTÍ
Pomyslné kolo štěstí se bude v roce 2016 pro Berany otáčet obzvláště rádo, jako
by Vesmír řekl: „Beránci si zaslouží trošku toho štěstíčka, tak jim ho dáme.“
Nebojte se řídit svým citem Beránci, klidně se pusťte do svých plánů, plňte si
své sny, buďte odhodlaní a nebojte se „jít hlavou proti zdi.“ Osud je vám natolik
nakloněn, že veškeré vaše kroky a činy budou požehnány a přinesou vám velké
štěstí. Beránci, nezapomeňte též Štěstěnu využít i po finanční stránce a klidně si
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vsaďte sportku. Po pracovní stránce se vám bude dařit, budete mít nabídky, kam
se podíváte. Karta KOLO ŠTĚSTÍ též přinese příjemné změny ve vztazích, kde
se budete cítit moc dobře a příjemně. A někteří z vás se mohou těšit i z nové
lásky.
Dejte si pozor: SÍLA
Berani, odpočívejte! I pro vás je velice důležité, abyste si našli i chvilku pro
sebe a odpočinuli si. Tím dobijete své „baterky“ a budete se moci vrhnout do
víru práce, povinností, ale i radostí. 20 minut denně, které věnujete jen sobě,
vám jen prospěje a popovídání s přítelkyní u kávy či něčeho dobrého na zub
vám dodá další chuť do života. Přepínání vašich sil by mohlo vést jak k únavě a
vyčerpanosti, tak hlavně k nepříjemným onemocněním, jako by tělo řeklo:
„A dost, teď si odpočinu!“ Proto se snažte si dny v tomto roce naplánovat tak,
abyste z nich měli dobrý pocit a ne, abyste byli uhonění a zničení.
Vztahy a rodina: VELEKNĚZ
Díky svým životním zkušenostem disponujete velkou moudrostí. Dokážete se
vcítit do druhých, pomoci jim, naslouchat, ale i pohladit když je třeba. V roce
2016 budete jak „hlavním stožárem“ pro své blízké, ale i moudrým učitelem a
rádcem, což přinese velký klid do vašich vztahů, které začnou být velice
harmonické, a vy budete mít pocit, že už je rodina zase konečně pohromadě a
panuje v ní příjemné atmosféra.
Průvodce zdravím: VI. HOLÍ
Dejte si pozor, milí Berani, na přepínání svých sil, mohlo by se odrazit
v bolestech kloubů a dolních končetin, u citlivějších jedinců i žaludečními
potížemi. Ne vždy musíte být svému okolí po ruce. Naplánujte si dny v tomto
roce tak, abyste vše zvládali a nebyli vyčerpaní. U jídla a pití se držte zlaté
střední cesty, tím se vyhnete nepříjemným žlučníkovým záchvatům či
žaludečním problémům. Jezte střídmě, ale pravidelně a hlavně v klidu, vaše tělo
se vám pak odvděčí za vaši péči i čas.
Finance: PÁŽE HOLÍ
Berani se mohou těšit ze zajímavých pracovních nabídek, ale i z finanční
stability, která bude tento rok pro toto znamení velice důležitá. Není divu, vždyť
Berani jsou od přírody „dříči“ a dokáží si peníze takzvaně přímo přitáhnout.
Vaše finance budou stabilní a dá se říct, že se můžete těšit i na něco navíc.
Vždyť Štěstěna je vám nakloněna, tak proč toho nevyužít!!!
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ČASOVÝ HORIZONT:
Víceméně bude tento rok pro vás velice šťastný, milí Berani! Nejvíce by se vám
mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, březen, duben, květen, červen,
červenec, září a v prosinci. Opatrní buďte zejména v srpnu, říjnu a v listopadu,
kdy vám hrozí drobná nedorozumění a vyčerpanost. Tyto měsíce si hlídejte
hlavně svůj zdravotní stav!
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Karty radí:
„SRDCE JE NÁŠ NEJLEPŠÍ RÁDCE“
Karta na ROK 2016: VELEKNĚŽKA
Býci budou v roce 2016 trošku zadumaní, díky kartě VĚLEKNĚŽKA se začnou
zamýšlet nad smyslem svého života, což přinese jiný pohled na svět a dané
životní situace. Vaše intuice a vnímavost bude o mnoho vyšší než obvykle a vy
jasně uvidíte, kdo to s vámi myslí dobře, je upřímný, a kdo vás lidově řečeno
tahá za nos a využívá. I přesto, že tento rok necháte věci spíše plynout, jelikož si
uvědomujete, že vše má svůj čas, tak těm co vás zneužívají, se rázně postavíte,
až se budou divit, kolik je ve vás síly a odhodlání. Většina Býčků v tomto roce
zatouží po nezávislosti, po svobodě, a to hodně naruší partnerské vztahy, hlavně
ty, ve kterých vše nefunguje tak jak má a tudíž v nich nejste spokojeni. Ženy
Býci si uvědomí svou hodnotu, vnitřní moudrost a touhu po svobodě. Proto
poslouchejte své srdce, milí Býčci, to vás dovede přímo ke štěstí. Býci jsou
výborní přátelé a budou pro svou schopnost naslouchat vyhledáváni svým
okolím, jen se nenechte zahltit, ať taky zůstane trošku energie i pro vás samotné.
Těšte se: KRÁL POHÁRŮ
City, vztahy, láska a rodina budou pro Býky v tomto roce priorita číslo jedna.
Díky své citlivosti dokáží dát najevo své city, pohladit a tím jasně říct: „Mám tě
ráda, je mi s tebou dobře.“ Krása lásky jako citu, bude navíc korunována silnou
vnímavostí a citlivostí, jako byste měli pocit, že vás vaše srdce vede přímo za
štěstím. Vnitřní klid, ale i neklid, který v sobě budete mít, je jasným ukazatelem
toho, zda jednáte správně či jdete proti sobě samým. V rodinách se vám povede
díky vaší vnímavosti a schopnosti naslouchat urovnat spory a vy budete mít
konečně pocit, že je vše tak jak má být. Není divu, vždyť Býci jsou obětaví a
milující rodiče i partneři, pro které je jejich rodina vším.
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Dejte si pozor: VISELEC
Být pasivní a nechat si od svého okolí vše líbit, vás může přivést do pasti, drazí
Býčci, ze které se časem nebudete moci dostat. Proto pokud vám bude chtít
někdo ublížit, využít vás ve svůj prospěch jednejte. Jednejte velice rázně a
rychle, abyste pak časem nelitovali toho, že jste právě teď nezasáhli. Hodně vám
v těchto situacích pomůže vaše silná intuice, kterou v roce 2016 budete
disponovat. Hlavně se nesmiřujte s osudem, nedovolte, aby si vaše okolí s vámi
dělalo, co chtělo. Též si dejte pozor na citové vydírání, které vás může zahnat do
kouta, ze kterého se pak těžko budete dostávat ven. Buďte velice opatrní,
nezapomeňte též myslet na sebe a své potřeby.
Vztahy a rodina: POSLEDNÍ SOUD
Ve vztazích se Býci připravte na změny, díky své intuici uvidíte jasně, co
funguje ve vztazích dobře, a co ne. Dokážete udělat velké změny, které budou
jak ku prospěchu rodiny, tak i vás. A když to neuděláte vy, zasáhne Osud a to
hodně nekompromisně. Ale mohu vás uklidnit, drazí Býčci, i když karta
POSLEDNÍ SOUD vypadá trošku děsivě, přináší do našich životů hodně
dobrého a pozitivního. Tak se těšte na klidné a láskyplné, vztazích plné
porozumění.
Průvodce zdravím: SÍLA
Drazí Býci vaše vitalita a zdraví bude v roce 2016 velice dobrá, budete se cítit
plni síly a elánu. Ale i vy potřebujete doplnit někdy energii, proto pokud můžete,
užívejte si sluníčka, které tak milujete, choďte na procházky, ale nezapomínejte
odpočívat i pasivně. Jak se říká, dobrý spánek je nad všechny lékaře. Hlavně se
nepřepínejte, hlídejte si srdíčko, vysoký tlak a vše co se týká objemového
systému.
Finance: X. DISKŮ
Karta X. DISKŮ přináší Býkům do roku 2016 finanční a materiální stabilitu. Dá
se říct, že v tomto směru budete velice spokojení. Navíc jsou zde různé
obchodní i pracovní nabídky, které vám k finanční stabilitě a pocitu jistoty jen
pomohou. Když to řeknu lidově, budete mít peněz jak želez, že vás zaplaví pocit
naprosté spokojenosti a blahobytu. Navíc se připravte i na malé finanční injekce
v podobě dárků, výher, ale i vyřešených dědictví.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro vás, Býčci velice důležitý, přinášející do vašeho života
příjemné změny a mnoho dobrého. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto
měsících: leden, únor, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec. Opatrní
buďte v březnu, červenci, srpnu, v těchto měsících dojde k největším změnám ve
vašem životě. Řiďte se hlavně svým srdcem!
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Karty radí:
„OTEVŘETE SE NOVÝM MOŽNOSTEM“
Karta na ROK 2016: III. HOLÍ
Blíženci v roce 2016 budou díky dobrému základu stát pevně na nohou, což jim
otevře mnoho nových možností a oni budou moci realizovat své sny a plány.
Bez obav pusťte ze svého života staré a nefunkční, aby se mohly otevřít dveře
pro nové a lepší. Nebojte se přidat vítr do plachet a klidně se vrhněte do změn
po hlavě, vaši stabilitu to neohrozí, ba právě naopak. Blíženci se mohou v tomto
roce těšit hlavně na dobré pracovní a obchodní nabídky, které jim přinesou
nemalý zisk a vzájemnou spolupráci s vaším okolím. Když jsme u té spolupráce,
budete mít kolem sebe lidi, o které se budete moci opřít, kteří vám s chutí
pomohou, a to jak v soukromém životě, tak i v pracovním. Nejste na to sami a to
je pro vás velké plus. Tento rok se rodina a přátelé kolem vás semknou, dá se
říct, že budete všichni tahat za jeden provaz a to vám Blížencům jen prospěje a
pomůže. Nebojte se proto otevřít novým možnostem, které život nabízí.
Těšte se: II. POHÁRŮ
Na své okolí se můžete spolehnout milí Blíženci, oporu najdete jak mezi svými
přáteli, rodinou, tak i ve svém zaměstnání. Někteří z vás se mnou těšit na
zajímavé pracovní nabídky a smlouvy, kde vás čeká příjemný zisk, ale i to, že
vás bude nové zaměstnání bavit a vy se budete cítit jak ryba ve vodě. Ve
vztazích bude panovat harmonie, klid a radost. Nezadaní Blíženci si přijdou též
na své v podobě nové lásky, která jejich život prosvítí a zahřeje stejně jako
světlo svíčky v potemnělé místnosti. Dokonce může dojít i k usmíření mezi
partnery či členy rodiny a díky vzájemnému pochopení tak nastolit klidné a
spokojené vztahy mezi vámi.
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Dejte si pozor: MĚSÍC
Karta Měsíc přináší do vztahů hodně romantiky, ale má i stinné stránky, na které
byste si drazí Blíženci měli dávat pozor. Co se týká pracovních smluv a
obchodních dohod, než podepíšete smlouvu, řádně si ji přečtěte, abyste pak
nebyli zklamaní. Měsíc též přináší náladovost, která by mohla narušit jak vaši
stabilitu, tak i vztahy, a to nemluvím o depresích, které dokáží otočit život
vzhůru nohama. Pokud k tomuto stavu dojde, doporučuji se jít raději projít, než
se hádat nebo propadat beznaději a strachu. Ono vše má své řešení, někdy stačí
pustit se starých vzorců, podívat se na věc z jiného pohledu úhlu a řešení je na
světě.
Vztahy a rodina: KRÁLOVNA DISKŮ
Rok 2016 přináší Blížencům hlavně dobré a harmonické vtahy. Vaše okolí bude
vaši velkou oporou. Díky vaší srdečnosti se urovnají vztahy, které do této doby
nefungovaly tak jak mají. Nezadaní Blíženci se mohou těšit z nového vztahu,
kdy tento rok potkají věrného a milujícího partnera, tak mějte oči i srdce
otevřené. Navíc je zde možnost společného soužití popřípadě svatby. Dá se říct,
že tento rok bude pro vás rodina a přátelé to nejdůležitější, co vás naplní štěstím
a radostí.
Průvodce zdravím: POUSTEVNÍK
Pokud se nebudete izolovat, drazí Blíženci, a dovolíte svému okolí, aby vám
pomohlo, budete sršet energií a chutí do života, což ovlivní i vaše zdraví. Sice je
dobré být někdy sám, ale člověk je společenský tvor a pocit, že je na všechno
sám, mu nedělá dobře. V takovém případě může přijít pocit beznaděje
vyvolávající deprese, a tyto stavy Blíženci nesou velice těžko. Proto pokud
můžete aktivní, choďte se svými blízkými na procházky, povídejte si, to vám jen
prospěje.
Finance: VII. DISKŮ
V roce 2016 na tom budou Blíženci finančně ale i pracovně dobře. Dostanou
zajímavé pracovní nabídky, které jim přinesou nějakou tu korunu navíc. Ve
finančních záležitostech buďte též trošku trpěliví. Zbytečně si nepůjčujte, pokud
nemusíte, a když, tak raději od svého okolí, než od banky. Půjčka by se vám
mohla pěkně prodražit a přivodit nemalé problémy. Pokud po něčem toužíte, tak
si na to raději našetřete, nebo využijte narozenin a přejte si to jako dárek.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro vás, Blížence velice důležitý hlavně ve vztahové oblasti, dá
se říct, že rodina a vaši přátelé budou pro vás alfou i omegou. Nejvíce by se vám
mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, březen, květen, červen, srpen, září,
říjen. Opatrní buďte v dubnu, červenci, listopadu a prosinci. Tyto měsíce budou
pro vás styčné a díky nim se naučíte dívat na život z jiné perspektivy.
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Karty radí:
„VŠE SI V KLIDU NAPLÁNUJTE, NESPĚCHEJTE“
Karta na ROK 2016: CÍSAŘOVNA
Raci se mohou těšit na šťastné období ve svém životě, rok 2016 jim přinese
mnoho pozitivních změn. Budou spokojeni v partnerských vztazích, po pracovní
i finanční stránce. Jediné, co je proto potřeba udělat, je být trpěliví a s naprostým
klidem si vše rozmyslet, připravit, ale i počkat až přijde vhodná chvíle a pak
jednat. Zbrklost se vám rozhodně nevyplatí, jen vám přinese nepříjemnosti a
trápení. Díky vaší péči a mateřskosti vaše vztahy v rodině pokvetou, jen si dejte
pozor na emoční manipulaci a drobné výbuchy vzteku, ty by mohly vše pokazit.
Raději se jděte vykřičet do lesa, než abyste křičeli na partnera. Co se týká
partnerských vztahů, dá se říct, že harmonie mezi vámi bude krásně plynout, a
vy budete mít pocit naprostého klidu uvnitř sebe. Ani se nedivím, v tomto roce
partnerské vztahy rozkvetou a přinesou své ovoce v podobě vzájemné lásky a
pochopení. Moc vám to přeji milí Raci, vždyť láska je vodou vaší duše a být
milován a milovat je pro vás to nejdůležitější na světě.
Těšte se: SÍLA
Milí Raci, díky kartě Síla se v roce 2016 budete cítit velice dobře. Budete plni
elánu, energie a vitality. Rozhodnost v jednáních s vaším okolím vám rozhodně
chybět nebude. Dá se říct, že pokud vás něco nebo někdo naštve, v návalu
vzteku s ním pěkně zatočíte. Někdy to je potřeba, někdy je třeba se bránit, proč
ne, když si to zaslouží. Ale i zde platí: „dvakrát měř a jednou řež.“ Tak opatrně a
spíše s diplomacií. Pocity sebedůvěry a vytrvalost vám též pomohou překonat
nepříjemné životní zkoušky a díky silné vůli zvládnete i nemožné. Radost ze
života a užívání si příjemných chvil s vašimi blízkými vás jen posílí a vy tak
načerpáte tolik potřebnou energii.
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Dejte si pozor: ESO POHÁRŮ
V roce 2016 si dávejte velký pozor na nestálost a vrtkavost, které mohou bránit
v realizaci vašich plánů. Pokud se do tohoto stavu vlivem okolností dostanete, je
dobré zachovat chladný rozum a nepropadat panice či hysterii. Vše si v klidu
promyslete a pak jednejte, tím se vyhnete zbytečným nepříjemnostem. Zklamání
v lásce a neopětované vztahy mohou pěkně pošramotit vaše srdíčko, ale i víru ve
vás sebe a v život. Nedovolte, aby citové záležitosti zastínili vše ostatní. Dívejte
se kolem sebe, ať vám neuteče kvůli jednomu zklamání něco, co je pro vás
velice důležité a co máte v tomto roce vyřešit.
Vztahy a rodina: VII. MEČŮ
Raci někdy nechtějí vidět pravdu a ve vztazích dvojnásob je pro ně vysilující
dostat se do křížku se svým okolím a s partnery. Ale v roce 2016 si trošičku
oddechnete a prožijete štěstí i v této oblasti života. Pokud se vyhnete náladovosti
a strachu z toho co bude, povede se vám urovnat vztahy kolem sebe a užívat si
šťastné chvilky s těmi, které tolik milujete.
Průvodce zdravím: II. HOLÍ
Dávejte najevo své city, klidně a bez emocí řekněte svému okolí, co opravdu
chcete a neduste v sobě to, co vás trápí, milí Raci. Nezapomeňte na svou
přílišnou citlivost, která pokud nejste v harmonii, vám vyvolá silné deprese a
pocit nejistoty, které se mohou projevit zdravotně v podobě zánětů ledvin,
žlučníkového záchvatu či žaludečních neuróz. Snažte se pravidelně spát,
meduňkový nebo levandulový čaj vám pomůže přivolat sladké sny a klidný
spánek.
Finance: III. DISKŮ
Raci se budou moci v roce 2016 realizovat i po pracovní stránce, kde mohou
uplatnit svou silnou empatii a talent jednat s lidmi. Po finanční stránce karta III.
DISKŮ doporučuje raději opatrnost, nepůjčovat si peníze, pokud nemusíte.
S financemi zacházejte opatrně a s rozmyslem. Než vydáte nějakou finanční
částku, raději si rozmyslete, zda danou věc opravdu potřebujete či nikoli,
unáhlenost by vám mohla hodně uškodit.

22

Blanka Magicstar – Taroskop 2016

ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro Raky velice slibný, dá se říct, že se budete cítit dobře a
spokojeně. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: únor, květen,
červen, červenec, říjen, listopad. Opatrní buďte v lednu, březnu, dubnu, srpnu,
září a prosinci. Tyto měsíce budou pro vás velice důležité ohledně plánování a
změn ve vašem životě, proto si vše dobře promyslete.
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Karty radí:
,,KRÁČEJTE VPŘED“
Karta na ROK 2016: VI. HOLÍ
Lvi budou mít díky své odhodlanosti, neústupnosti a síle, velice úspěšný rok
2016. Splní se jim jejich předtuchy a touhy. Po finanční a materiální stránce
budou více než spokojení, jelikož budou mít na vavřínech ustláno. Jejich
sebevědomé jednání jim přinese úspěch i po společenské stránce, dá se říct, že
budou na lidi působit jako magnet. Tím pádem se okruh jejich přátel, ale i
obchodních partnerů rozšíří. Tento rok je pro vás velice důležitý i ohledně
rodiny a rodinných vztahů, kdy dojde ke změnám. Vyřeší se dlouhodobé
problémy, které povedou k harmonickým a spokojeným vztahům. Lvi totiž vědí
na jakou strunu zahrát, aby bylo vše v naprostém pořádku. Pro nezadané Lvy je
rok 2016 též ve znamení nových a perspektivních vztahů, vysloveně přeje
seznamování se svým okolím. Budou velice oblíbeni v kolektivu přátel, zváni na
různé společenské akce. Čeká vás velice spokojený a šťastný rok drazí Lvi a
proto si jej užijte plnými doušky.
Těšte se: SLUNCE
V roce 2016 vás čeká úspěch a radost na každém kroku, drazí Lvi. Tento rok
budete velice spokojení po všech stránkách. Finanční i rodinné záležitosti se
vyřeší, díky vaší silné empatii. A není divu, karta SLUNCE přináší do života
velice spokojené a šťastné období, kdy se vám vše daří, plní se vám vaše sny,
jste spokojeni sami se sebou. Je to, jako byste prožívali triumf, výhru nad
životem. Užijte si tento rok plnými doušky, radujte se z něj. Pokud budete řešit
životní zkoušky, věřte hlavně v sebe a své schopnosti. Karta Slunce navíc
umocňuje vaši sílu, vitalitu a chuť k jasnému a rychlému řešení, které vám
přinese jen úspěch a spokojenost.
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Dejte si pozor: VĚŽ
V životě každého z nás dochází ke zvratům a ztrátám, ani Lvi se tomuto úskalí
v roce 2016 nevyhnou. Ale nebuďte smutní drazí Lvi, tyto změny vám budou ku
prospěchu, více zesílíte a pochopíte svou vlastní hodnotu. Odejde jen to, co ve
vašem životě nefunguje, vysiluje vás, abyste se mohli znovu nadechnout
čerstvého vzduchu a radovat se z krás života. Ve vztazích dojde k radikálním
změnám, které vám budou ku prospěchu. Vyřeší se problémy v rodinách, které
přinesou harmonické a příjemné vztahy. Někdy je třeba, aby zasáhl blesk
z čistého nebe, aby se odkládající záležitosti vyřešili, a vy jste mohli žít
spokojený život.
Vztahy a rodina: IX. HOLÍ
Díky zkušenostem z minulosti dokáží Lvi velice dobře analyzovat danou situaci
a pochopit i opozici. To vám dává milí Lvi velikou sílu a schopnost jednat ve
svůj prospěch. Rodinné spory tak vyřešíte „levou zadní“ ke spokojenosti všech
zúčastněných. I přesto, že některé vztahy vám jsou proti srsti, dokážete jim čelit
a vyříkat si vše hezky zpříma do očí. To pročistí vzduch a vy se budete moci
vydat na cestu k radosti a spokojenosti.
Průvodce zdravím: PÁŽE POHÁRŮ
Čím více milujete sebe, drazí Lvi, tím více lásky můžete dát svému okolí a
prožívat více radosti ze života. Proto vám karta PÁŽE POHÁRŮ radí, abyste
v roce 2016 více odpočívali, starali se o sebe s maximální péčí. Tím se vyhnete
nepříjemným zdravotním problémům. Odpočinek je pro vás důležitý, abyste byli
silní. Hlídejte si srdíčko, oběhový systém a ženy by se měly zaměřit též na
reprodukční orgány a nezanedbávat pravidelné prohlídky.
Finance: VI. POHÁRŮ
Díky své pracovitosti a odhodlanosti se Lvům v roce 2016 splní jejich přání.
Konečně budou mít dostatek finančních prostředků k tomu, aby si mohli trošku
více užívat života, jet na vysněnou dovolenou nebo koupit si věc, po které tolik
toužili. Navíc pracovní příležitosti se díky návratu starých známých, ale i
nových přátel jen pohrnou. Není divu, vždyť Lvi mají otevřenou hlavu plnou
nápadů, které s chutí hned realizují.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro Lvy velice úspěšný, splní si své sny a budou si užívat života
plnými doušky. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: leden, únor,
březen, květen, červenec, srpen a prosinec. Opatrní buďte v červnu, září a říjnu.
V těchto měsících se ve vašem životě projeví změny, které vám budu ku
prospěchu, a vy budete moci dýchat.
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Karty radí:
„KAŽDÝ PROBLÉM MÁ ŘEŠENÍ“
Karta na ROK 2016: III. MEČŮ
Pro Panny bude rok 2016 trošku náročný, hlavně po vztahové stránce. Místo citů
budou mít tendence používat spíše rozum a přemýšlet nad tím co je pro ně
výhodné, a co nikoli. Což jim přinese na jednu stranu úspěch, ale ve vztazích
spíše smutek a zklamání. Proto je pro Panny výhodné, do řešení vztahových
problémů zapojit i své srdce a řídit se i jeho radou. On každý problém má řešení,
a pokud se trošku uvolníte, například procházkou či mezi přáteli, jistě najdete
jasné a spolehlivé řešení dané situace. Tím se vyhnete zbytečnému vnitřnímu
zmatku, zklamání a vzteku jak na sebe tak na své okolí. Co se týká finančních a
materiálních záležitostí, tak zde vám rozum ruku v ruce s logikou velice
pomohou a přispějí k příjemným změnám. Ve vztazích vám karta III. MEČŮ
spíše doporučuje používat cit a řídit se jím. Pokud vám ve vztahu něco
nevyhovuje, je dobré si o tom promluvit nebo jít o dům dál. Tím se vyhnete
zbytečnému trápení a bolesti, která vy vás pak sužovala.
Těšte se: RYTÍŘ DISKŮ
Panny díky své trpělivosti a pracovitosti budou v roce 2016 velice úspěšné
v zaměstnání nebo obchodě. Karta RYTÍŘ DISKŮ jim přináší nové pracovní
příležitosti, dokonce některé panny se rozhodnou i podnikat. A proč ne, je jim
přáno. Díky jasnému uvažování a praktičnosti na tom budou po finanční stránce
velice dobře, dokonce se dá říct, že si budou moci dovolit i něco víc než běžný
standard. Ve vztazích se chystají změny, které vám pomohou ke štěstí a radosti
ze života. Proto se nesnažte v této oblasti dát více na srdíčko a své pocity.
Nedívejte se na to, co vám vztah přináší na prospěch z něj, ale na to, zda vám je
ve vztahu dobře.
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Dejte si pozor: VŮZ
Panny by si měly v roce 2016 dávat velký pozor na nečestné jednání svého
okolí, které jim přinese nemalé starosti. Zamyslete se milé Panny nad tím, co a
proč po vás ten daný člověk chce, jaký to má význam i pro vás. Je to láska či jen
využívání? Buďte raději opatrné, milé Panny. Pokud budete řešit dané problémy
tak s chladnou hlavou, což vám jde dobře, vyhněte se vzteku a ukvapeným
závěrům. Raději si v klidu promyslete pro a proti. Jen ve vztazích pozor na
logiku, někdy vás intuice dokáže lépe varovat před neštěstím, než zdravé
uvažování, které vám ukazuje jen pozlátko a to co chcete vidět. Intuice vám
může pomoci, abyste se nezapletly do křížku s člověkem, který by vám časem
ublížil nebo vás udělal nešťastné.
Vztahy a rodina: RYTÍŘ POHÁRŮ
Karta RYTÍŘ POHÁRŮ vám milé Panny radí, abyste se v partnerských a
rodinných vztazích řídily hlavně svým srdcem a intuicí. Pokud vám nějaký vztah
nevyhovuje, nikde není napsáno, že v něm musíte setrvávat. Není důležité, zda
vás vztah finančně zajišťuje ale důležité je to, zda jste v něm šťastné. Proto se
nebojte řídit svými pocity. Můžete se díky tomu vyhnout zbytečným problémům
a trápení, které by časem nastaly.
Průvodce zdravím: KRÁLOVNA HOLÍ
Aby vám vyrostla krásná zahrada plná květin, je třeba o ni pečovat a zalévat ji.
Tak to bude i s vaším zdravím v roce 2016 milé Panny. Starejte se o své zdraví,
pečujte o sebe. Věnujte se nenáročným spotům, upravte si jídelníček, vyhýbejte
se alkoholu. Diky tomu, že hodně budete řešit vztahy, hlídejte si reprodukční
orgány, klouby a páteř, kde se tyto energie rády usazují. Z tohoto důvodu je pro
vás dobrý aktivní odpočinek.
Finance: V. MEČŮ
V roce 2016 se pomalu ale jistě odrazíte ode dna a finančně i pracovně, se vám
začne dařit. Ale dejte si pozor, aby tato malá výhra nebylo takové Parrhovo
vítězství. Proto než podepíšete jakoukoliv smlouvu, řádně si ji přečtěte, abyste si
byly jisté, že opravdu dostanete to, co vám bylo slíbeno. Pokud můžete, vyhněte
se půjčkám. Rok 2016 na tom budete finančně lépe a půjčky by vás připravily i
o to málo navíc, co budete mít. Raději si dělejte radost postupně.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro Panny sice náročný, ale naštěstí vše časem dopadne k jejich
spokojenosti. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: březen, duben,
květen, červen, září a v listopadu. Opatrní buďte v lednu, únoru, červenci,
srpnu, říjnu a prosinci. Tyto měsíce budou pro vás velice náročné, ohledně
partnerských a rodinných vztahů. Nezapomeňte, že vše má řešení.
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Karty radí:
„PLNĚ SI DŮVĚŘUJTE!“
Karta na ROK 2016: VELEKNĚŽKA
Váhy se mohou v roce 2016 těšit na vyšší vnímavost, jako by měly talent
předpovídat, co se kdy stane. Navíc jim toto prozření přinese pochopení různých
souvislostí v jejich životě, což povede k urovnání, ale i ukončení nefungujících
vztahů a záležitostí. Toto „tušení“ je ochrání před velice nepříjemnými
situacemi. Navíc je zde možnost, díky silné intuici, urovnat co se urovnat dá, jak
ve vztazích, v zaměstnání, ale i v životě celkově. Budete přesně vědět co dělat a
jak se zachovat, abyste mohly žít spokojený a klidný život, milé Váhy. Mezi
námi již bylo na čase, aby začalo svítit slunce ve vašem životě, a vy jste se cítily
alespoň chvilku spokojené. Vzhledem k tomu, že vám bude v tomto roce
vládnout karta VELEKNĚŽKA, tak některé z vás budou mít tendence přijít na
kloub různým věcem, to povede i u některých jedinců, k zájmu o duchovní
témata a k touze po vzdělávání se. A proč ne, učíme se celý život a pokud máme
chuť se naučit něčemu novému, tak na věku nezáleží, důležité je to, abyste byly
spokojené.
Těšte se: II. DISKŮ
Pro Váhy bude v roce 2016 velice důležitá rovnováha, pokud misky pomyslných
vah se vychýlí, budou se cítit velice „nesvé“ a hledat východisko, jak z této
situace ven. Není divu, pro váhy je celkově důležité, aby byly v harmonii a
klidu. Ale díky své zvýšené vnímavosti, dokáží udržet jak sebe, tak své okolí
v rovnováze a budou se cítit velice dobře a spokojeně. Navíc karta II. DISKŮ
vám tento rok přináší do života velice příjemné a harmonické vztahy, a to jak
partnerské, tak rodinné, i mezi přáteli, díky čemu se budete cítit jak ryba ve
vodě. Navíc se těšte i na urovnání finančních záležitostí a tím pádem i na
finanční stabilitu.
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Dejte si pozor: X. MEČŮ
V roce 2016 by si měly Váhy dávat pozor na unáhlená rozhodnutí, která
vzniknou z vnitřní „nerovnováhy,“ nervozity či naštvanosti. Tato rozhodnutí
mohou vést k ukončení vztahů, a to jak partnerských, rodinných, tak i
pracovních. Ale jak se říká: „Všechno zlé je pro něco dobré.“ A vy, milé Váhy, i
když některé konce nebudou příjemné, ucítíte velké ulehčení, jako by vám
z beder spadl velikánský balvan. Karta X. MEČŮ, též varuje před špatným
rozhodováním ohledně financí, které by vás mohlo přivést do zoufalé situace.
Proto hospodařte velice rozumně, snažte se vyjít s tím, co máte. Rozhodně si
nepůjčujte peníze!!!
Vztahy a rodina: SVĚT
Díky své zvýšené citlivosti a intuici, budou Váhy vědět, na jakou strunu zahrát,
aby jejich vztahy v rodině byly harmonické. U nezadaných Vah se může stát, že
potkají životní lásku, která je učiní šťastnými. V rodině se urovnají spory a tam
kde to nepůjde, přijde rázný a rychlý konec. Ale tím se netrapte, milé Váhy,
když něco končí, otvírají se dveře pro něco nové. A navíc pocit ulehčení vám
přinese jak radost ze života, tak i štěstí.
Průvodce zdravím: VIII. HOLÍ
Váhy budou v roce 2016 po všech stránkách více aktivní, změny v jejich životě
se mohou odrazit v náladovosti, vzteku, ale i v podobě depresí. Na jednu stranu
vše dají do pořádku, na druhou stranu, zapomenou myslet na sebe. Proto vám
karta VIII. HOLÍ doporučuje, zvýšit aktivitu i ohledně svého zdraví, více o sebe
dbejte, nezanedbávejte lékařské prohlídky. Nerozčilujte se! Pozor též na
mrtvičky, infarkty a vše co je spojené s mozkem a krví.
Finance: CÍSAŘ
Karta CÍSAŘ je pánem své situace, která ovládá vše okolo sebe. I vy milé Váhy,
převezměte vládu nad svými financemi pevně do svých rukou. V tomto roce by
se měly naučit hospodařit hlavně ty Váhy, které toto umění moc neovládají. A
mohu říct, že pokud tuto lekci nezvládnete, můžete se těšit na životní zkušenosti,
které se vám nebudou moc líbit. Proto s penězi zacházejte jako moudrý vládce,
který ví kdy investovat a kdy uložit na horší časy.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro Váhy je plný změn, nových začátků a pochopení. Nejvíce by
se vám mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, květen, červenec, srpen, září,
říjen, prosinec. Opatrní buďte v březnu, dubnu, červnu a v listopadu. Tyto
měsíce budou pro vás velice důležité ohledně financí a vztahů, sami nejlépe víte
co je pro vás dobré, věřte si, vše dobře dopadne.
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Karty radí:
„S RADOSTÍ PŘIJMĚTE ZMĚNY VE SVÉM ŽIVOTĚ“
Karta na ROK 2016: II. DISKŮ
Ani Štíři nebudou v roce 2016 ušetřeni změn ve svém životě. Některé budou
radikální, bolestivé, jiné budou příjemné a povzbuzující. Ať jsou tyto změny
jakékoli, dovedou vás k vytouženému štěstí. Když něco chceme, je potřeba pro
to něco obětovat. A pokud to neuděláme sami, zasáhne osud, ať se nám to líbí,
nebo ne. Tak to prostě v životě chodí. Sice se věci dají do pohybu, ale ve váš
prospěch, milí Štíři tak, abyste nalezli svůj klid, radost a štěstí ve svém životě.
Pro Štíry jsou velice důležité harmonické vztahy, neradi jsou jako mezi „dvěma
mlýnskými kameny“ a tak se začnou bránit. Někdy bohužel tak, že si uškodí.
Proto buďte opatrní, co se týká vztahů. Pokud vás někdo využívá, je čas s ním
zatočit a zbavit se tak přítěže. I ve financích by mělo dojít ke změnám
v pozitivním slova smyslu, ono „žonglování“ nad finanční propastí nedělá dobře
nikomu a Štíři tuto nejistotu snáší obzvlášť těžko. Těšte se tedy na lepší
pracovní příležitosti, ale i na malou výhru, která vám pomůže k finanční
stabilitě.
Těšte se: RYTÍŘ MEČŮ
Dá se říct, že Štíři, toho budou mít plné zuby, a tak se rozhodnou k radikálním
změnám ve svém životě. Trocha zdravé agresivity neškodí, pokud se při ní
používá rozum a ne cit, což je Štírům vlastní. Proto se připravte na to, že se
velice rychlým způsobem zbavíte toho, co vám nevyhovuje, škodí. Rázně si
půjdete za svými sny a touhami. Pokud vše budete dělat bez „jedovatosti“ a
toho, abyste někomu ublížili, vše půjde jak na drátkách a nakonec budete za ty
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„hodný“ vy a ne vaši soupeři. Karta RYTÍŘ MEČŮ vám v tomto směru
doporučuje využít jak rychlosti, tak i logiky, dle hesla: „Rychle myslím, rychle
jednám.“ Neztrácejte čas!
Dejte si pozor: IX. HOLÍ
Velký pozor si dejte, milí Štíři, hlavně na pocit ohrožení, který ve vás alarmuje
silný obranný mechanizmus. Tento postoj vás sice ochrání před tím, aby vás
někdo zranil, ale na druhou stranu vám velice škodí, jelikož odradí ty, kteří by
vám rádi pomohli. Proto raději používejte nadhled, staňte se pozorovateli dané
situace a pak jednejte. To, co se kolem vás děje, může ovlivnit i vaše zdraví.
Proto nebuďte za každou cenu napjatí a v opozici, trošku se uvolněte, drazí Štíři,
a vše co vás v roce 2016 potká, přivítejte jako velkou pozitivní změnu, která vás
přivede ke šťastným zítřkům. Pozitivní pohled vám pomůže po všech stránkách.
Vztahy a rodina: VI. DISKŮ
Štíři jsou ve většině případů ke svým blízkým velice štědří a nebude tomu jinak
ani v roce 2016. Pro ty které milují, by se „rozkrájeli,“ ale běda, když zjistí, že je
někdo zneužívá nebo místo lásky dává jen „almužnu“. V tom případě s takovým
jedincem po zásluze zatočí, že na to v životě nezapomene. V tomto roce půjde
ve vztazích hlavně o rovnováhu, drazí Štíři, a je to logické. Když dáváte, je
potřeba též dostávat. Pokud tomu tak není, je třeba se začít bránit.
Průvodce zdravím: V. MEČŮ
Zdraví Štírů v roce 2016 hodně ovlivní jejich myšlení. Proto se snažte brát vše
s nadhledem a netrápit se s tím co život přináší. Rozčilování a vztekání vám
rozhodně neudělá dobře a můře se to odrazit na vašem zdraví. Ale ne vždy musí
být příznaky reálné, jelikož někteří Štíři, se budou snažit přes své zdraví získat
pozornost svého okolí. Pokud se objeví zdravotní komplikace, budou mít
spojitost s horními a dolními cestami dýchacími a plícemi.
Finance: MĚSÍC
Finanční záležitosti v roce 2016 budou pro Štíry zahalené mlhou. Sice dostanete
nabídky na nová zaměstnání, která vás velice potěší, dokonce někteří z vás se
vrhnou na podnikání. Ale karta MĚSÍC vás nabádá k opatrnosti. Buďte hodně
obezřetní, co podepisujete a komu. Spíše buďte nohama na zemi, než abyste se
vznášeli na obláčku iluzí a to co vám bylo slíbeno, dělte raději dvěma.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro Štíry velice náročný, proto buďte v jednání se svým okolím
předvídaví. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, březen,
květen, září, říjen a listopad. Opatrní buďte v dubnu, červnu, červenci, srpnu a
v prosinci. Tyto měsíce budou pro vás velice důležité ohledně změn ve vašem
životě, proto vše berte s nadhledem a radostí.
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Karty radí:
„REALIZUJTE SE!“
Karta na ROK 2016: X. DISKŮ
Střelce čeká velice úspěšný a spokojený rok 2016, kdy budou zahrnuti vnitřním i
vnějším bohatstvím, spokojeností a radostí ze života. Ale nic není na tomto světě
zadarmo, a proto si trošku o to své štěstí zabojujete. Střelci se mohou v tomto
roce těšit z dobrého zdraví, ale i dobrých vztahů v rodině a mezi blízkými.
Nemůžeme ani zapomenout na materiální záležitosti, které v roce 2016 budou
pro Střelce velice příjemné a zajímavé. Aktivnější Střelci dostanou lákavé
nabídky ohledně zaměstnání, což povede jak finanční stabilitě, tak i k vnitřní
spokojenosti. Pocit, že jste potřební a užiteční, vám bude dělat víc než dobře a
zapůsobí blahodárně na vaši psychiku i zdraví. Karta X. DISKŮ vám v roce
2016 přináší i krásné vztahy v rodině, kdy se urovnají staré spory a pomalu ale
jistě zavládne smír. Jen nespěchejte, drazí Střelci, vše má svůj čas. Někdy stačí
dobrá vůle, aby vše bylo v pořádku, a vy jste se mohli radovat z darů života.
Realizujte se ve všech stránkách svého života.
Těšte se: VII. HOLÍ
Karta VII. HOLÍ přináší Střelcům v roce 2016 mnoho zajímavých možností,
které jim pomohou docílit klidného a spokojeného života. A protože nic není
zadarmo, tak i oni budou muset trošku zabojovat o své štěstí. Nebuďte smutní,
milí Střelci, že hned není vše, tak jak si představujete. Nebojte se chopit
příležitostí, které vám život nabízí, Jste dost silní na to, abyste se postavili
překážkám a dokázali jste obhájit si své zájmy a představy. Není čeho se obávat,
ba právě naopak, využijte svůj důvtip a schopnost komunikovat k tomu, aby
vaše vztahy byly i pro vás příjemné a přínosné, a to jak v rodině, tak i na
pracovišti.
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Dejte si pozor: VIII. HOLÍ
V každém případě by si měli dát Střelci pozor na unáhlené závěry a rozčilování.
Kypění krve nikdy nepřineslo nic dobrého a v roce 2016 tomu nebude jinak.
Proto drazí Střelci, když „vybuchnete jak papiňák“ raději počítejte do sta, než
začnete jednat. Střelecká horkokrevnost a bezhlavé střílení ve vypjatých
situacích, se vám může pěkně vymstít a můžete si tím natropit spoustu
nepříjemností, rozbít rodinu, přijít o partnera a dostat se do nemalých finančních
potíží. Pokud budete jednat, tak s chladnou hlavou a luk se šípy nechte raději
schované co nejdál od sebe. A pokud už budete potřeba vystřelit, tak dobře
miřte, ať trefíte ten správný cíl.
Vztahy a rodina: VIII. DISKŮ
Karta VIII. DISKŮ radí Střelcům, aby v roce 2016 pečovali o své vztahy
svědomitě, řešily vzniklé problémy s rozvahou a věnovali pozornost hlavně
detailům, které tvoří celek každého vztahu. Spíše ve vztazích postupujte
obezřetně, pomalu a nespěchejte, nehádejte se, a raději dejte přednost klidné
diskusi než „tlačení na pilu“. Raději dejte svému okolí trošku času a s trpělivostí
budujte pevné základy vztahů se svým okolím. Jen tak budete spokojeni.
Průvodce zdravím: IV HOLÍ
V roce 2016 by měli být Střelci v dobré kondici. Pokud budou žít v harmonii se
svým okolím a nebudou vyhledávat sváry, jejich zdraví by mělo být velice
dobré. V některých případech dojde k vyléčení či odstranění vzniklých
zdravotních potíží. Střelci jsou velice citliví, a pokud v jejich životě funguje vše
tak jak má, jejich zdraví i kondice jsou ve velice dobrém stavu. Hlídejte si kosti,
páteř, ramena, štítnou žlázu, reprodukční orgány a kůži, zde mohou nastat
potíže.
Finance: II. DISKŮ
Karta II. Disků přináší Střelcům v roce 2016 finanční stabilitu a dobré pracovní
nabídky, ale upozorňuje též na obezřetnost ohledně financí. Proto neutrácejte
více než je zdrávo, milí Střelci, spíše myslete na zadní kolečka a snažte se uložit
nějaký ten peníz na horší časy. Rozvážné jednání vám bude v těchto
záležitostech jen ku prospěchu. V klidu si rozmyslete, co kdy zaplatíte a co
uložíte. Pokud vás někdo požádá o půjčku, buďte velice opatrní, peníze by se
vám nemuseli vrátit.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro Střelce velice slibný, dá se říct, že se budete cítit dobře a
spokojeně. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, březen,
srpen, září, listopad. Opatrní buďte v dubnu, květnu, červnu, červenci, říjnu a
prosinci. Tyto měsíce budou pro vás velice důležité ohledně vztahů a financí,
proto se nebojte realizovat své touhy a plány.
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Karty radí:
„CHOPTE SE PŘÍLEŽITOSTÍ“
Karta na ROK 2016: PÁŽE DISKŮ
Rok 2016 bude pro Kozorohy trochu radostnější než roky předešlé, konečně se
léta snahy zúročí a oni dojdou k vytoužené životní stabilitě. Chopte se
nabízených příležitostí, které vám život nabízí. V tomto roce se můžete těšit
z finanční stability, zajímavých pracovních nabídek. Ve vztazích dostanete
impuls vyjádřit svůj pohled na věc a tím můžete otevřít i nový vývoj vztahů.
Nebojte se jednat, pokud nejste ve vztahu spokojeni, spíše než o ukončení
vztahů snažte se o diskusi, která otevře obzor dalších možností. Připravte se na
možnost cestovat a poznávat nové obzory, díky čemuž získáte nové zkušenosti a
potkáte pár nových známých. Pozor si ale dejte na neupřímné jednání, ne každý
kdo se na vás usmívá to s vámi myslí dvakrát dobře. Proto nedejte na sladká
slovíčka a hlídejte si své finance, o které byste mohli lehko přijít. Ve svém okolí
vsázejte na upřímné a solidní přátele, kteří vám spíše pomohou, když je třeba,
než aby mysleli jen na své vlastní zájmy.
Těšte se: X. DISKŮ
Kozorozi se mohou těšit z finanční a obchodní stability, v rodinách by měla
panovat dobrá nálada a klid. Dá se říct, že se můžete o své blízké opřít v dobách
dobrých i zlých. Že rodina pro vás bude v roce 2016 důležitá, nemusím ani říkat.
V zaměstnání se můžete těšit na příjemnou změnu, u některých jedinců i na
odchod do důchodu, což budou kvitovat s nadšením. Aktivnější Kozorozi
nedokáží sedět doma se založenýma rukama, tak si najdou nějakou „brigádku“ a
ti statečnější se pustí do podnikání. Ať vyberete, kterou variantu chcete, v tomto
roce vám přinese jak nové známé, tak finanční stabilitu. A tu Kozorozi potřebují
ke své spokojenosti.
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Dejte si pozor: II POHÁRŮ
Vsázejte na dobré a stabilní vztahy, drazí Kozorozi. Přílišná důvěra v lidi, které
pořádně neznáte, se vám nemusí vyplatit. Proto vám karta II. POHÁRŮ
doporučuje velkou opatrnost v tomto směru. V obchodě si dejte pozor, s kým
podepisujete smlouvy o spolupráci, raději si toho člověka proklepněte ze všech
stran. V rodině a v partnerských vztazích jednejte raději v rukavičkách, aby
nedošlo ke zbytečným nedorozuměním, která by vás pak mrzela. Ne vždy každý
pochopí „jak to myslíte.“ Pozor na zbytečné rozčilování a záchvaty vzteku, kdy
prásknete dveřmi jen proto, že nejste schopni se s partnerem dohodnout. Zkuste
spíše najít kompromis.
Vztahy a rodina: VIII HOLÍ
V roce 2016 budou Kozorozi potkávat nové známé, ale tato přátelství či lásky
nebudou trvalé, spíše se jedná o chvilkové záležitosti. Proto buďte opatrní,
abyste si nezlomili srdíčko, či nepřišli o peněženku. Mějte u sebe raději své
blízké, které znáte a na které se můžete spolehnout po všech stránkách. Nejprve
prověřujte, než začnete důvěřovat. Váš úspěch k vám totiž přitáhne i lidi, které
jste dlouho neviděli a vy z nostalgie můžete podlehnout snění.
Průvodce zdravím: SVĚT
Zdraví Kozorohů by v roce 2016 mělo být relativně dobré. Ale i tak se připravte,
že vás budou zlobit nohy, hlavně klouby a žíly by vás mohly trošku zlobit.
Abyste se těmto nepříjemnostem vyhnuli, stačí, když nohám dopřejete
pravidelný pohyb např. v podobě procházek, abyste jim dodaly novou energii.
Nohy jsou spojeny s penězi a materiálním zabezpečením a toho v tomto roce
budete mít požehnaně, tak se nestrachujte a užívejte si života.
Finance: VII HOLÍ
Kozorozi si v roce 2016 budou zvykat na změny ohledně jejich zaměstnání.
Někteří z vás tyto změny ponesou těžce, hlavně odchod do důchodu bude pro
některé z vás velice těžký. Není divu, Kozorozi jsou aktivní znamení, které
potřebuje být v pohybu a vědět, že jsou užiteční. Proto mnozí z vás přijmou
nové pracovní možnosti a někteří dokonce začnou i podnikat, což zajistí stálý
příjem a dobrou finanční budoucnost. Finančně byste měli být spokojení, milí
Kozorozi.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro Kozorohy plný změn, které je v životě posunou blíž k jejich
štěstí. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, březen,
duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec. Opatrní buďte v červenci a
srpnu. Tyto měsíce budou pro vás velice důležité, jelikož potkáte mnoho lidí a
některé jejich nabídky budou pro vás přínosné.
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Karty radí:
„MĚJTE SE RÁDI!“
Karta na ROK 2016: PÁŽE POHÁRŮ
Vodnáři se mohou v roce 2016 těšit z příjemných změn, které povedou k jejich
prospěchu. Lidé ve vašem okolí budou mít tendence vám pomoci v nelehkých
životních situacích. Nesváry, které v minulosti vznikly nedorozuměním či
špatnou volbou, budou zažehnány a nastolí se příjemný smír mezi vámi.
Vodnáři, si též budou užívat radostí života, kdy spolu s přáteli a rodinou prožijí
velice krásné chvilky ve společnosti. Počítejte s tím, že budete pozváni na
rodinnou dovolenou, či prodloužený víkend, kde se vše krásně vyjasní a nastolí
se mezi vámi příjemný klid a harmonie. Vodnáři se též mohou těšit z nových
lásek a vztahů, které jim dodají sílu a novou chuť do života. V trvalých vztazích
dojde k navození láskyplné atmosféry a zažehnutí nového plamene lásky a
porozumění, kdy budete mít pocit naprostého klidu a souznění. Nebojte se proto
otevřít své srdce a vážit si sama sebe. Když tak učiníte, lidé ve vašem okolí vás
zahrnou láskou a pozorností. Vždyť stejné přitahuje stejné.
Těšte se: KOLO ŠTĚSTÍ
Konečně vám osud v roce 2016 přeje, milí Vodnáři. Kolo štěstí se roztáčí a jen
na vás záleží, zda chytnete štěstí za pačesy, nebo si jej necháte utéct. Karta
KOLO ŠTĚSTÍ přináší do tohoto roku hodně příjemných změn. Nezadaní
Vodnáři se mohou těšit z nových lásek a vztahů. Ti, kteří jsou v trvalém vztahu,
se zaradují ze znovuzrození lásky a porozumění. V otázkách financí se můžete
těšit z finanční stability, a díky kartě KOLO ŠTĚSTÍ můžete vyhrát i nemalý
obnos v loterii. V rodině se těšte i na další přírůstek v podobě nového člena
rodiny. Vztahy mezi vámi a vašimi blízkými budou více než přátelské a
přínosné a není divu, máte dobré přátele.
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Dejte si pozor: KRÁLOVNA POHÁRŮ
V roce 2016 by měli být Vodnáři opatrní, nastalá idylka je bude svádět ke
stavění vzdušných zámků, které nebudou mít nic společného s realitou. Proto,
raději nohama na zemi a růžové brýle vyměňte za dioptrické, ať dobře vidíte, co
se kolem vás děje. Někteří přátelé budou jen slibovat, takzvaně vám mazat med
kolem úst, ale s ničím vám nepomohou. Držte si tyto lidi hodně daleko od těla.
Naštěstí máte kolem sebe dost přátel, drazí Vodnáři, a ti vás před těmito
nekalými živly budou přinejmenším varovat. Nenechte se proto opít rohlíkem a
raději dejte přednost zdravému úsudku před sladkými slovíčky. Sami nejlépe
víte, jací jste.
Vztahy a rodina: VŮZ
V rodinách v roce 2016 dojde díky vašemu okolí k usmíření a nastolení klidu a
pořádku, drazí Vodnáři. Sváry, které vznikly, budou díky prostředníkům
zažehnány a nastolí se mezi vámi klid a mír. Nezadaní Vodnáři se mohou těšit
z nové lásky, která okoření jejich citový život. Vodnáři, kteří žijí ve vztahu již
delší dobu, budou překvapeni příchodem jara, které znovu zažehne plamének
lásky, touhy a porozumění díky čemuž rozkvetou jako poupata růží.
Průvodce zdravím: VII. DISKŮ
V roce 2016 by měly být Vodnáři na své zdraví opatrní. Hrozí zde chronické
záněty horních a dolních cest dýchacích, ale i záněty kloubů, dámy by si měly
hlídat štítnou žlázu. Veškerá tato vleklá onemocnění budou chtít trpělivost
k uzdravení. Proto, abyste se těmto problémům vyhnuli, upravte stravu, omezte
maso a uzeniny, to kloubům nesvědčí. Více jezte ovoce, zeleninu a luštěniny,
která čistí organismus a posilují imunitu. Hlavně si udělejte čas i na sebe a
odpočívejte.
Finance: IX. HOLÍ
Po finanční stránce by měli být Vodnáři v roce 2016 bdělí. Sice díky kartě
KOLO ŠTĚSTÍ budou mít příležitost finančně si polepšit díky výhře či dobré
pracovní příležitosti, ale karta IX. HOLÍ vás varuje, milí Vodnáři, abyste
nepůjčovali peníze! Tato půjčka se vám totiž nevrátí. Nejen, že budete zklamáni
z chování některých lidí a vaše finanční situace by pak byla zoufalá. Buďte
proto velice opatrní. Pokud si půjčky uhlídáte, bude vše v naprostém pořádku.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro Vodnáře ve znamení lásky jak k sobě samým, tak i krásných
vztahů a radosti. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: únor, březen,
duben, květen, červen, srpen, říjen, prosinec. Opatrní buďte v lednu, červenci,
září a listopadu. Tyto měsíce budou pro vás velice důležité ohledně financí a
změn ve vašem životě, buďte zde opatrní a myslete na sebe a své potřeby nejen
na druhé.
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Karty radí:
„OTEVŘETE SE NOVÉMU A JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM“
Karta na ROK 2016: VI. MEČŮ
V roce 2016 budou Ryby více vnímavé a citlivé proto se rozhodnou
k radikálním změnám ve svém životě. Některé z vás, drahé Ryby se rozhodnou
změnit své bydliště, a to jak z finančních tak i z rodinných důvodů. Vy sami
nejlépe poznáte, co vám nevyhovuje a uděláte ve svém životě radikální řez,
který vás zbaví zátěží a dá vám opět volná křída a pocit svobody. Ryby se
mohou těšit i na nové vztahy, díky kterým rozkvetou jak jarní louka. Tím
ukončíte staré nefunkční vztahy, abyste mohly uvolnit místo novým přátelům i
partnerům. Tato rozhodování se trochu odrazí na vašem zdraví, proto se dobře
oblékejte, ať neprochladnete a vyhýbejte se průvanu. I přesto, že se vaše rodina
kolem vás semkne a bude se vám snažit všemocně pomoci, budete mít pocit
osamocení a vaše srdce bude volat po doteku z lásky a po porozumění. Nebojte
se proto otevřít novým možnostem, poslechněte hlas svého srdce a jděte přímou
cestou za svým štěstím. Však si jej zasloužíte.
Těšte se: SMRT
I přesto, že karta SMRT vypadá děsivě, přináší Rybám v roce 2016 mnoho
příjemných změn, díky kterým budou konečně šťastné. To, co vám nevyhovuje,
bude díky zásahu osudu ukončeno, vy se zbavíte okovů, které vás tížily a budete
moci začít žít život podle svých představ tak, abyste se mohly ze života radovat.
Samy nenásilnou formou ukončíte vztahy, které vás dusí, abyste mohly opět
prožívat pocit svobody. Připravte se též na stěhování, které vám pomůže
finančně, pracovně a přiblíží vás k vašim milovaným. Tyto změny zpočátku
ponesou Ryby těžce, nerady si zvykají na něco nového, ale brzy pochopí, jak
moc jsou pro vás prospěšné, milé Ryby.
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Dejte si pozor: ĎÁBEL
Nelpěte na starém, milé Ryby a nebojte se změn. Lpění na čemkoliv vás
ochromuje a zbavuje vás možnosti jasného jednání. Proto poslechněte své srdce,
nebojte se jednat a jděte za svým štěstím. Proč máte žít v něčem, co vám samým
nevyhovuje, kde se cítíte jako v pasti, ze které není úniku. Dějte si pozor na
alkohol, návykové léky, velice by vám uškodily. V rodině se připravte na nefér
jednání a snahu s vámi manipulovat pomocí psychického nátlaku, které vám
nebude pochuti a vy začnete jednat. Ve vztazích se dívejte na to, zda vás má
partner a vaši blízcí opravdu rádi nebo zda jim jde jen o jejich zájmy a pohodlí,
Vztahy a rodina: ZAMILOVANÍ
Díky kartě ZAMILOVANÍ se mohou Ryby v roce 2016 těšit na příjemná
přátelská a rodinná setkání, která jim otevřou jak oči, tak i srdce. Sice se
ocitnete, drahé Ryby na životní křižovatce, budete se rozhodovat co dál. Zda
zůstat ve vztahu z rozumu či jít za něčím novým, ale mohu vás ubezpečit, že
volba srdce je ta správná. Vždyť láska kvete v každém věku a je jedno, zda nám
je dvacet nebo sedmdesát. Touha po porozumění a lásce je v každém z nás.
Průvodce zdravím: KOLO ŠTĚSTÍ
Vnitřní rovnováha bude v roce 2016 pro Ryby velice důležitá. Proto se snažte
milé Ryby řídit svou intuicí, vy sami nejlépe víte co je pro vás dobré a co ne.
Pokud vás někde pobolívá, jděte k lékaři a nechte se vyšetřit, ať nic
nezanedbáte, Snažte se dobře oblékat a vyhýbejte se průvanu a klimatizaci,
prochladnutí by vám přivodilo nepříjemné následky. Hlídejte si hlavně plíce a
průdušky, ale i uši, oči a nervový systém. Obohaťte svou stravu o vitamín B, E,
A, D a dámy o železo.
Finance: VIII. DISKŮ
Ryby mají od přírody umělecké nadání a v roce 2016 se mohou realizovat i na
tomto poli, což jim přinese nějakou tu korunku navíc. Finančně by na tom měly
být ryby dobře, díky své šetrnosti a dobrému hospodaření si dokáží ušetřit na to,
co chtějí či potřebují a tím pádem výdaje navíc neohrozí jejich finanční
rozpočet. Navíc se mohou těšit na nové pracovní příležitosti a některé Ryby
dokonce na povýšení v práci, díky čemuž získají větší finanční stabilitu.
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ČASOVÝ HORIZONT:
Rok 2016 bude pro Ryby plný změn, které je přivedou ke štěstí a radosti ze
života. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: únor, březen duben,
květen, srpen, září, říjen, prosinec. Opatrní buďte v lednu, červnu, červenci a v
listopadu. Tyto měsíce budou pro vás velice důležité ohledně plánování a změn
ve vašem životě, proto si vše dobře promyslete.
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Čarování pro rok 2016
Někdy se prostě stane, že i když se snažíme sebevíc, ne a ne s danou situací
hnout, proto je dobré sáhnout i k jiným osvědčeným prostředkům z domácí
magie. Asi se ptáte, co to ta domácí magie je? Domácí magii znaly už naše
babičky a moudře ji ke svému prospěchu používaly. Vše co se v jejich
domácnosti nacházelo, jako třeba mouka, cukr, sůl, koření apod. se dalo použít
k domácímu čarování. A my se pojďme podívat jaké rituálky, nám tarotové
karty doporučily, pro naše domácí čarování v roce 2016.
PENÍZE
Pokud potřebujete peníze, zapalte si každý čtvrtek zelenou svíčku potřenou
esenciálním olejem z bazalky a poproste Vesmír o finanční pomoc. Peníze též
můžete přilákat miskou rýže, kterou dáte ke vchodovým dveřím u vašeho bytu.
Nebo si vyrobte falešný šek nebo peníze, které budete stále nosit v peněžence.
Čím větší částka, tím lépe.
ÚČEL KOUZLA: Vesmíru i svému podvědomí dáte jasně najevo, že chcete žít
v hojnosti. Tím k sobě začnete přitahovat situace, které vám pomohou získat
finanční hotovost. Nebojte se též přijímat dary, které jistojistě dostanete od
svého okolí. Rozhodně je neodmítejte, odmítly byste tak hojnost!!!
ŠTĚSTÍ
Štěstí není nikdy dost, a pokud jej potřebujeme, není zrovna po ruce, toto kouzlo
vám pomůže, abyste štěstí k sobě přilákaly a drželo se vás. Na papírek napište
své jméno nebo jméno osoby, které chcete pomoci, papírek položena bílý talířek
a zakápněte medem, tak aby byl papírek celý politý a říkejte: „ŠTĚSTÍ KE MNĚ
PŘÍJĎ!“ Toto kouzlo je dobré provádět v neděli. Neděle je dnem štěstí.
ÚČEL KOUZLA: Díky tomuto rituálu k sobě přilákáte štěstí. Jasně dáte najevo
svému podvědomí, ale i Vesmíru, že chcete být šťastná, a tím pádem, se začne
chovat tak, že k vám přiláká chvíle plné radosti a štěstí. Když jsme u toho,
nezapomeňte využít štěstí i po finanční stránce a vsaďte si!!
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LÁSKA
Láska je kořením života, když v životě chybí, strádá jak duše, tak tělo. Pokud
vám chybí spřízněná duše a pohlazení, zapalte si v pátek bílou a růžovou
čajovou svíčku potřenou esencí z růže a přejte si nový vztah, ve kterém budete
mít porozumění a lásku. Zbytek esence z růže si nařeďte olejem v poměru 3
kapky na polévkovou lžíci oleje a používejte ji jako parfém na zesílení kouzla.
ÚČEL KOUZLA: Růže je květinou lásky, bílá svíčka přináší čistotu vztahu a
růžová otvírá srdce. Tímto kouzlem jasně řekněte, že toužíte po čistém a
láskyplném vztahu s člověkem, na kterého se můžete spolehnout, a se kterým si
budete rozumět. A opora ve vztahu je stejně důležitá jako láska.
VĚRNÝ PARTNER
Někdy se stane, že muži věrností zrovna dvakrát neoplývají a my se tím trápíme.
Aby se váš „miláček“ netoulal po cizích ložnicích a způsobně se vracel do vaší
náruče, nasypte mu do bot majoránku, nebo mu na oděv cákněte trochu
majoránkové esence. Ta zajistí, že pro něj budete jen vy, ta jediná.
ÚČEL KOUZLA: Tímto kouzlem si zajistíte, že vaše drahá polovička se
nebude toulat tam, kde nemá, a s radostí se bude vracet domů. Není divu, vždyť
si uvědomí, jaký má doma poklad, který jinde nenajde a jiné ženy pro něj
přestanou existovat. Dá se aplikovat i na druhé pohlaví.
KLID V RODINĚ
Není nad to, když v rodině panuje klid, pohoda, lidé si rozumí a najdou vždy
společnou notu. Pokud chcete mít doma klid a harmonický vztah pěstujte hodně
fialových květin např. fialky, levanduli. Tuto pohodu podpoříte i aromalampou,
do které po zapálení svíčky dáte tři kapky levandule, tři kapky šeříku a tři kapky
meduňky. Pak esence zalijte horkou vodou. Toto kouzlo provoní váš dům a
naplní jej klidem a harmonii.
ÚČEL KOUZLA: Vůně blahodárně působí na naše tělo i podvědomí. Tímto
kouzlem si zajistíte, že ve vašem domově zavládne harmonie, klid a veškeré
nesváry se rozplynou jako pára nad hrncem. Spíše budete mít tendence vše řešit
v souladu se svým okolím. Tato kombinace esencí se dá použít i jako parfém.
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ZLOMENÉ SRDCE
Odchod milované osoby může způsobit velkou bolest, stýská se nám a my
máme pocit, že naše srdce je rozlámané na tisíc kousků. V tomto případě si
každé pondělí, což je den léčení, zapalte žlutou a modrou čajovou svíčku
potřenou esencí z meduňky citrónové. Ke svíčkám přiložte růženín, který pak
budete nosit na srdci, aby vtáhl bolest a srdce se zahojilo.
ÚČEL KOUZLA: Žlutá svíčka vám dodá sílu jít dál a vidět štěstí, které teď
nevidíte, modrá svíčka spolu s esencí meduňky citrónové zahojí vaší bolest a vy
budete mít chuť jít životem dál. Lze aplikovat i v případě úmrtí milované osoby,
zde navíc používejte meduňku citovou i aromalampě kdykoliv vás napadne.
ZDRAVÍ
Zdraví je to nejcennější co máme, když jsme zdraví, cítíme se dobře a máme
pocit, že svět je růžovější a vše zvládneme. Na podporu zdraví a uzdravení,
v pondělí zapalte bílé a modré čajové svíčky potřené esencí z meduňky lékařské,
která podporuje hojení. Přejte si dobré a stálé zdraví, popřípadě uzdravení. Toto
kouzlo lze aplikovat i na uzdravení domácích mazlíčků či jiných osob vám
blízkých.
ÚČEL KOUZLA: Bílá svíčka vás zbaví všech negativních energií a vyčistí jak
vás, tak i prostor ve kterém se nacházíte. Modrá svíčka spolu s meduňkou
lékařskou podpoří proces hojení a uzdravení. Po rituálu se budete cítit svěží a
plní energie.
POKUD NĚKDO ŠKODÍ
Když máte ve svém okolí „škodnou,“ která vám ubližuje, kde může, pomlouvá
vás, dělá naschvály, navádí proti vám lidi ve vašem okolí, není to nic
příjemného. Člověk je většinou z dané situace nešťastný a neví kudy kam.
Napište jméno osoby, která vám škodí na toaletní papír a spláchněte (bez
použití) v toaletě. Kouzlo způsobí, že daná osoba vám dá pokoj, tzv. odpluje od
vás pryč do odpadu.
ÚČEL KOUZLA: Ani nemusím říkat, co dáte Vesmíru tímto kouzlem jasně
najevo :-D. Odpad jde do odpadu. Díky tomuto kouzlu vám tato osoba dá pokoj,
svou pozornost obrátí od vás jinam, a vy si budete užívat zasloužený a
blahodárný klid, který si jistě zasloužíte.
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JAK SE OCHRÁNIT PŘED „ENRGETICKÝMI UPÍRY“
Setkání s „energetickým upírem“ nás zbaví veškeré energie, a zatím co on je
plný sil, my sotva stojíme na nohou, ale jak na ně? Pokud se s takovým
člověkem setkáte, nikdy nestůjte přímo proti němu!!! Když máte takového
člověka v rodině či na pracovišti a musíte s ním být v kontaktu, noste u sebe
tygří oko a představujte si, že jste zahaleni ve zlaté pyramidě.
ÚČEL KOUZLA: Tímto kouzlem zabráníte, aby vás „energetický upír“ zbavil
vaší drahocenné energie. Pyramida spolu s Tygřím okem vás ochrání a jeho
snahy odrazí. Připravte se ale, že mu setkání s vámi začne být nepříjemné a
časem se vám bude vyhýbat jako čert kříži.
OCHRANA DĚTÍ
Ať jsou děti malé, nebo již dospělé, vždy se o ně bojíme. Je to přirozené, měly
to i naše maminky, babičky, každá žena, která porodí a vychová dítě, ví co je
mateřství a věčný strach o jeho bezpečí. Abyste mohly klidně spát, dejte dítěti
na krk šňůrku z jantaru, kterou jste nejprve měsíc nosila vy. Do jantaru vstoupí
energie lásky, kterou k dítku chováte, a bude jej chránit na každém jeho kroku.
ÚČEL KOUZLA: Před kouzlem nezapomeňte jantar očistit vodou a nabít jej na
slunci. Díky tomu zaktivujete jeho sílu. Navíc díky vaší lásce, vznikne velice
silná ochrana. Díky které bude vaše dítě v ochranném obalu energií, které jej
ochrání před vším zlým.
OCHRANA A OČISTA DOMOVA
Každá hospodyňka se snaží mít doma čisto a pořádek, ale jak vyčistit negativní
energie, které nám nanosí do domu návštěvy a lidé s námi žijící? Pokud máte
doma linoleum či plovoucí podlahu, přidejte do vytírání hrstku soli a pár kapek
octa. Oboje totiž negativní energie vysloveně nesnáší. A pořádně vytřete každý
kout. Pokud máte doma koberce, kápněte do rohů ocet, nebo mějte v rozích
misky se solí, kterou pravidelně vyměňujte. Tím si zajistíte čisté a chráněné
prostředí po všech stránkách.
ÚČEL KOUZLA: Tímto kouzlem si zajistíte krásný a čistý domov, kterému se
vyhne jak negativní energie, tak i zlí lidé, kteří by vám chtěli uškodit. Navíc se
budete cítit ve svém domově velice příjemně a vaši milovaní se budou domů
s chutí vracet. A navíc tímto kouzlem získáte silnou ochranu domova.
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OCHRANA A OČISTA TĚLA
Když se necítíme dobře a přitom je tělo zdravé, propadáme depresím, zlobě,
strachu, beznaději či vzteku a lítosti, je to známka, že něco není v pořádku. Proto
je zde čas na očistnou koupel. Do vany napusťte vodu, dejte do ní sůl, přidejte
silný odvar nebo pár kapek esence z rozmarýnu, šalvěje či kadidla, a pořádně se
v lázni vydrhněte od hlavy až k patě. Až budete pořádně vykoupaní, utřete se
ručníkem směrem od sebe.
ÚČEL KOUZLA: Tímto kouzlem odstraníte ze svého těla a biopole veškeré
negativní energie, které jste během dne či týdne na sebe natáhly. Díky čemuž se
budete cítit dobře a plní síly. Praktikujte nejméně jednou týdně. Pokud nemáte
vanu, stejný účel udělá i kyblík, kdy se budete oplachovat ve sprchovém koutě.
Přeji vám příjemné čarování a mnoho štěstí v novém roce.
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