
 
Za pár měsíců tu máme rok 2017. Jaký bude? Co nás potká dobrého či 

zlého? To jsou otázky, které napadnou každého z nás. 

Jako každý rok se upínáme k naději, že ten nadcházející rok bude 

lepší, šťastnější a 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 2017 čeká a nemine… 
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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 2017. Tyto informace 

jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tématice. 

 

 

Blanka Magicstar 

www.magicstar.cz 
 

 

http://www.magicstar.cz/
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MOTTO: 

 

 

 
 

 

 

 

Blanka Magicstar 

výklady z karet, poradenství, lektorka kurzů Karet Lenormand 

Tel: + 420 739 021 113 

E-mail: blankamagicstar@email.cz 

Webové stránky: www.magicstar.cz 
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2017 DLE KARET 

LENORMAND 

 

Co vám poradí karty? 

 

Jaký bude rok 2017 a v jakém duchu se ponese? Tento rok půjdeme za svým štěstím, ale 

buďte opatrní, aby vaše štěstí nebylo pošramoceno neštěstím někoho jiného, v tom 

případě by se vám vše, všechny vaše skutky vrátily jako bumerang. Ale nebojte se 

jednat, karty Lenormand vám ukáží správný směr! 

 

Jistě se ptáte proč karty Lenormand? Tyto karty jsou velice specifické stejně jako jejich 

autorka Mademoiselle Lenormand, která byla ve Francii v době Napoleóna vyhlášenou 

věštkyní. Díky své specifikaci vám karty Lenormand  odpoví na různé životní situace, které 

nás v životě potkají. Pojďme se tady dopodrobna podívat, jaký bude rok 2017 a získat tak 

cenné rady co máte dělat, abyste se vyhnuli nepříjemným situacím a záležitostem, které vás 

v životě mohou potkat. 

 

 

V roce 2016 vládla karta KYTICE  

 

Byli jsme nuceni řešit hlavně vztahy a to jak rodinné, tak i přátelské, 

pracovní i k sobě samým. Že nic není zadarmo je nám dnes víc než 

jasné. Pokud jsme něco chtěli, museli jsme hodně zabojovat a to 

hlavně uvnitř sebe. Tento rok jako by to, co bylo v nás, vyzařovalo i na 

povrch. Ti co byli plní zloby, zášti, závisti a nepřejícnosti přišli o 

mnohé a popravdě řečeno ještě přijdou. Zato ti, co měli hezký vnitřní 

vztah ke svému okolí, ale i sami k sobě, získali více, než si 

momentálně myslí. Se vztahy v roce 2016 souviselo i vše ostatní 

v našem životě. Finance i zdraví šly ruku v ruce se vztahy. Ten, kdo se 

má rád a váží si sám sebe, si tím pádem natolik zvýšil vibrace, že se mu začalo dařit i po této 

stránce. Jako by nám život nastavoval zrcadlo nás samých, to co máš uvnitř sebe, to dostaneš 

ve všech sférách svého života. Že to nebyl lehký rok pro nikoho z nás ani nemusím říkat.  
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Jak to bude v roce 2017? 

 

Pokud jste si mysleli, že rok 2016 byl těžký, mohu vás ubezpečit, že 

rok 2017 bude jízda ve velkém stylu. V tomto roce nám bude vládnout 

karta KOSA, která utne vše nefunkční a nesloužící. Tzv. že vztahy „na 

oko“ nebo „pro něco“ se rozpadnou a my se budeme muset zamyslet 

nad tím, co od života opravdu chceme. V roce 2017 bude důležité to, 

jak myslíme, myšlenkou si totiž tvoříme realitu a budoucnost. Pokud 

tedy toužíte po krásné budoucnosti, dobrém a plnohodnotném vztahu 

či hojnosti je potřeba, abyste změnili své myšlení a začali se podle 

svých přání i chovat. Karta KOSA umí vzít, ale na druhou stranu 

hodně dát. Proto buďme ve střehu a hlavně hodní na sebe a své blízké, 

nikdy nevíte, jaký osud si přitáhnete. Tvořte tedy to krásné. 

 

 

Karty radí: „SVŮJ OSUD SI TVOŘÍTE JEN VY, SVÝM MYLŠNÍM A JEDNÁNÍM.“  

 

 

Karta na ROK 2017 KOSA 

 

V příštím roce nám bude vládnout karta KOSA. Ten, kdo si v roce 2016 

udělal ve vztazích i v sobě samém pořádek, se nemá čeho obávat, ba 

právě naopak zbaví se toho, co jej brzdilo v jeho cestě za štěstím. Tento 

rok může vykročit tím správným směrem ke své spokojenosti. Ti co 

nevyužili „poslední šance“ budou mít pocit, že padla KOSA na kámen. 

Jako by se pomyslné kolo štěstí otočilo k vám zády a vy jste zažívali 

jednu pohromu za druhou. V roce 2017 budeme řešit vše, co nám život 

přinese, připravme se ovšem na to, že karma nám dá pěkně zabrat, 

pokud jsme zlobili. Vše, jak to dobré tak i to zlé, co jsme během 

předešlých let udělali, se nám vrátí i s úroky. Jak obstát v této velké 

zkoušce života? Jednoduše snažte se napravit vše, co jste pokazili, dokud je čas.  
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Vztahy a rodina:  

 

Karta JEZDEC 

 

Máte rádi změny? Tak se připravte, v roce 2017 to bude pěkná jízda. 

Nejen, že vzniknou nové partnerské a přátelské vztahy, ale hodně se 

jich i ukončí. Zda bude tento proces příjemný, záleží hodně na nás a 

našem postoji ke společnosti. Dá se říct, že vydrží pouze ty vztahy, 

které jsou perspektivní, kde vládne vzájemná úcta a opora. U těchto 

vztahů se můžeme těšit na nový náboj, který dodá krev do žil a zase 

bude vše fungovat tak jak má. 

 

 

 

 

Průvodce zdravím:  

 

Karta RAKEV  

 

V roce 2017 půjde vše ruku v ruce, tedy naše vztahy a způsob života se 

odrazí na našem zdraví. Hlavně po psychické stránce buďte opatrní a 

snažte se spíše věnovat příjemné hudbě, procházkám v přírodě, józe, 

meditacím a dalším činnostem, které podpoří vaši psychiku a dodají 

potřebnou energii i chuť do života. Rozhodně nepropadejte depresím, 

smutku a dalším podobným stavům, okamžitě by se vám to odrazilo na 

vašem zdraví. 
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Finance:  

 

Karta LOĎ 

 

Peníze se v roce 2017 budou vázat hlavně na emoce, tam, kde budou 

pozitivní energie, bude Vesmír přát vrchovatě a naopak. Hlavně si 

nepřejme jen peníze, když si budeme jenom přát, nic nedostaneme a 

Vesmír nás v této touze nechá. Proto si přejte hlavně úspěch a to ve 

všech sférách života, přesně tak jak nám říká karta LOĎ. Tento rok 

bude přát hlavně aktivním lidem, peníze se totiž rádi hýbou. Tak se 

tedy hýbejte s nimi a budete jich mít dostatek. 

 

 

 

Těšte se: 

 

Karta KNIHA  

 

V roce 2017 se odhalí mnohá tajemství a to jak celosvětově, tak i 

v našich životech. Pochopíme mnoho souvislostí a přestaneme ztrácet 

čas malichernostmi a tím, co nás nenaplňuje. Dá se říct, že veškeré 

změny, které ve svém životě uděláme, povedou k tomu, že pochopíme 

podstatu věcí. Začneme se více učit jak zacházet s naší i přírodní 

energií a už se nenecháme opíjet rohlíkem tak jako dřív. Otevření 

dávných tajemství nám otevře oči a my pochopíme, kdo opravdu jsme, 

jak velkou v sobě ukrýváme sílu. Začneme tedy tvořit to, co opravdu 

chceme, díky tomu hodně věcí z našeho života odejde. Ale to jen 

proto, aby mohlo nastoupit něco nové a lepší. 
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Dejte si pozor:  

 

Karta MRAKY 

 

Rok 2017 bude též ve znamení překážek, trochu toho hašteření, není 

divu co člověk to názor a pohled na svět. V některých situacích bude 

těžko se dohodnout, hlavně pokud se bude jednat o majetek a děti. 

Buďte proto obezřetní a spíše než marnému boji s lidskou hloupostí a 

sprostotou se raději věnujte sobě a svým zájmům. Tento rok budou 

Boží mlýny mlít opravdu silně a nekompromisně, takže dojde řada i na 

tzv. škodiče, kteří se budou snažit dělat neplechu, kde mohou. Že to 

nebude nic příjemného a spíše se bude jednat o rychlý a hodně 

nepříjemný proces vám mohu garantovat. Takže pokud můžete, raději 

se sporům, pomluvám a další nepleše vyhněte, když to nepůjde jinak, 

použijte úřady a právní normy, abyste dosáhli svého. Od toho zde soudy jsou. 

 

Vaše šťastné dny: 

 

Tento rok budeme sklízet to, co jsme předešlé roky zaseli, tato žeň bude plodná a bohatá. 

Přála bych vám, aby úroda, kterou sklidíte, vám přinesla jen radost a potěšení. Velice dobře 

na tom budeme v měsících: březen, duben, květen červen, srpen, říjen a listopad. Hodně 

opatrní buďte v těchto měsících: leden, únor, kdy se setkáme s hádkami a falší ve svém okolí, 

v měsíci červenci nepropadněte iluzi a nenechte se oklamat lží, v září pozor na peníze, 

rozhodně si neberte půjčky a hypotéky a v prosinci pozor na deprese a pocit samoty. 

 

 

 

Blanka Magicstar  

Výkladům z karet se věnuje přes 20. let. Pořádá online kurzy 

karet Lenormand. Věnuje se léčitelství, domácí magii a 

meditacím. Bližší informace o paní Magicstar najdete na 

webových stránkách www.magicstar.cz. V případě zájmu o 

konzultaci s výkladem z karet můžete volat na tel:  

+ 420 793 021 111 

 

 

http://www.magicstar.cz/
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PŘEDPOVĚĎ DLE KARET LENORMAND, 

JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ. 
 

BERAN (21. 3. – 20.4.) 
 

 

Karty radí: JDĚTE ZA SVÝMI SNY 

Beranům rok 2017 přeje, sice se budou 

potýkat s drobnými starostmi, ale díky své 

tvrdohlavosti dokáží jít za svým cílem. Věci, 

které je trápily, vyřeší a nasměrují se na 

šťastnější zítřky. Nebojte se jednat! 

 

 

 

 

Karta na ROK 2017: HVĚZDY  

 

Netrapte se, milí Berani tím, co nemůžete ve svém životě změnit, 

soustřeďte svou mysl a na to, co se týká vás a vašeho štěstí. Karta 

HVĚZDA vám v roce 2017 přeje vrchovatě, jen musíte svou energii a 

myšlenky zaměřit tím správným a pro vás důležitým směrem. Pro 

Berany bude v tomto roce velice důležitá rodina, rodinné a přátelské 

vztahy, finanční zabezpečení. Pokud využijete svou vrozenou 

tvrdohlavost, mělo by se vám ohledně financí a podnikání dobře dařit, 

nebojte se naučit něčemu novému. A hlavně poslechněte si názor i 

druhé strany, otevře vám to jak nový náhled na věc tak i možnost 

jasného a konstruktivního jednání. Díky tomu se můžete vydat na cestu 

za svým cílem. Sice se během roku objeví nějaké ty překážky, ale vy vždy najdete to správné 

řešení, aby vše dopadlo tak jak má a k vaší spokojenosti. Využijte síly karty HVĚZDA ve 

svůj prospěch a jděte za svými sny. 
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Těšte se: LIŠKA 

 

Díky kartě LIŠKA, budou Berani trochu víc myslet na sebe a své 

zázemí, pokud to bude v přiměřené míře, je vše v pořádku. Každý 

člověk má právo se mít rád a trošičku se rozmazlit. Jen si dejte pozor 

na paličatost, abyste zbytečně od sebe neodehnali lidi, kteří jsou a 

budou pro vás i v budoucnu důležití. Karta LIŠKA vám v roce 2017 

propůjčí svou diplomacii, díky ní budete moci veškeré záležitost, které 

vás během roku čekají vyřídit ke spokojenosti jak vás tak i všech 

zúčastněných. Nebojte se kompromisu, dobře nastavený kompromis je 

kolikrát větší vítězství než samotná výhra.  

 

Dejte si pozor: DOPIS  

 

Drazí Berani buďte obezřetní ohledně zpráv, které se k vám během 

roku 2017 dostanou. Ne vše, co slyšíte, čtete či vidíte, musí být 

pravda. Proto než začnete jednat, a rozhodně jednat budete tvrdě, 

nejprve zjistěte, zda tyto informace jsou pravdivé či nikoliv. Též se 

připravte na různé úřední obsílky a jednání, v některých záležitostech 

hodně nepříjemných. Pozor na peníze, rozhodně buďte opatrní 

ohledně půjček a hypoték. Zde bude platit heslo: „dvakrát měř a 

jednou řež.“ Špatné rozhodnutí v tomto směru by vás mohlo připravit 

o hodně velké částky. Hýčkejte své zdraví, drazí BERANI, může se 

stát, že díky špatné stravě vám diagnostikují nemoc a to za to nestojí.  

 

Vztahy a rodina: KOTVA  

 

V roce 2017 bude rodina a vztahy pro Berany alfou a omegou. Rodinné 

zázemí, vztahy, a to i přátelské, budou pro vás velice důležité, dodají 

vám pocit bezpečí. Přesně takový ten pocit, který má loď která zakotví 

v tom správném přístavu. Své milované budete hýčkat stejně jako sebe, 

tím získáte kolem sebe lidi, kteří při vámi budou stát v těžkých chvílích 

a to je to nejcennější co můžete v dnešní době získat. 
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Průvodce zdravím: PES  

 

Ve zdraví si drazí Berani hlídejte hlavně hlasivky, hltan a hrtan. 

V období jara a podzimu vám hrozí nepříjemné záněty, které by vás 

paralyzovali na delší dobu. Snažte se proto spíše upravit vaší stravu, 

aby obsahovala více ovoce a zeleniny, vyhněte se vepřovému, 

hovězímu masu a uzeninám, nahraďte je rybami, ty byste měli jíst co 

nejvíce, aby vám dobře fungovala štítná žláza a jezte drůbež. Navíc 

přidejte do stravy hodně česneku, je to přírodní antibiotikum. 

 

 

 

Finance: PTÁCI  

 

Ve finanční oblasti by si měli Berani hlídat své myšlenky, strach 

z nedostatku vám může pěkně provětrat peněženku a tím způsobit 

nemalé, ale krátkodobé potíže. Proto se raději soustřeďte na hojnost a 

dostatek, nebojte se jít s někým do spolupráce, určitě se vám tento 

krok do budoucna vyplatí. Pokud chcete podnikat či zrealizovat nějaký 

plán nebojte se jednat, rozhodně se kolem vás najdou lidé, kteří vám 

s chutí a radostí pomohou. 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Víceméně bude tento rok pro vás velice šťastný, milý Berani! Nejvíce by se vám mělo dařit 

v těchto měsících: leden, únor, květen, červen, červenec, srpen, září a prosinec. Obezřetní 

buďte v těchto měsících: březen, duben, říjen, listopad, tyto měsíce ba mohly vzniknout 

drobné nepříjemnosti, které pro vás nebudou moc příjemné. Pozor na úřední jednání a 

finance. 
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BÝK (21. 4. – 21.5.) 
 

Karty radí: NEBOJTE SE ZMĚN 

Býci budou mít v roce 2017 pocit, že se jim vše hroutí 

pod rukama, ale nenechte se oklamat tímto zdáním. 

Snažte se zachovat naprosto chladný klid a využijte svou 

úžasnou intuici k tomu, aby vše dopadlo dobře. 

 

 

 

 

 

Karta na ROK 2017: RAKEV  

 

Rok 2017 bude pro Býky velice důležitý, hodně záležitostí v jejich 

životě dojde vrcholu a budou se muset rozhodovat, jak dál. Zda zůstat 

ve stávajícím stavu věcí či zda se vrhnou do víru života a tím pádem 

využít nové možnosti, které se naskytnou. Každé rozhodnutí které 

uděláte, má dvě strany mince a je třeba si uvědomit pro i proti. 

Rozhodně nepropadejte strachu z neznáma a depresím, které mohou 

v tomto roce hrozit. Spíše naopak, radujte se z každé změny, která ač 

nechtěná přijde do vašeho života, otevře vám nové možnosti. Nikde 

není napsáno, že se může jednat jen o příjemné záležitosti i trošku 

toho nechtěného zažijete, ale jste silní, drazí Býci. Hodně důležitá pro vás bude v tomto roce 

vaše výborná intuice a logika, využijte je ve svůj prospěch. 

 

Těšte se: DŮM  

 

Stabilita bude pro BÝKY v roce 2017 velice důležitá, domov a vaši 

milovaní vám budou oporou v těžkých chvílích. Nebojte se na ně 

obrátit a požádat je o pomoc. I přesto, že Býci jsou velice silné 

osobnosti, není na škodu někdy ukázat, že jste taky jen člověk. Díky 

tomuto postoji zjistíte, kdo za vámi stojí a je opravdovým přítelem a 

kdo vás jen využívá. Ti, co na vás parazitují, se mají na co těšit, pěkně 

je zadupete do země jako hada, ale opatrně had, umí uštknout hlavně 

ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Též se mohou Býci v tomto roce 
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těšit na stěhování, vlastní domácnost a dokonce na nové partnerské vztahy končící svatbou a 

založením rodiny. Nebojte se jít za svým snem a otevřete náruč všem změnám, které přichází. 

 

 

 

Dejte si pozor: ROZCESTÍ 

 

Býci mají rádi svou jistotu a své zázemí, proto velice těžko ponesou 

dobu změn a rozhodování, kterou přináší karta ROZCESTÍ. Nebude 

se vám chtít z vašeho teplého „pelíšku,“ ale okolnosti vás donutí 

k tomu, abyste rychle jednali. V té chvíli můžete začít bezhlavě kolem 

sebe ze strachu a pocitu beznaděje kopat. Nepodléhejte těmto stavům, 

spíše naopak snažte se uklidnit a vidět na dané situaci něco dobrého, 

třeba to že nový začátek může vést k lepšímu životu. Rychlé a logické 

jednání spojené s intuicí vašeho srdce vám pomůže postavit se rychle 

na nohy a rozhodnout se jakým směrem se máte vydat, zda vlevo, 

vpravo nebo půjdete rovně. Rozhodně necouvejte, daný stav by se 

zhoršil a vám by to špatné rozhodnutí jen uškodilo. Jednejte, dokud je čas a chyťte příležitost 

za pačesy. 

 

Vztahy a rodina: MEDVĚD 

 

Silné rodinné a přátelské vztahy budou pro Býky v roce 2017 velice 

důležité, díky svým přátelům, myslím tím opravdové přátele, dokáží 

čelit nejedné těžké životní situaci. Tito lidé budou ti, kdo vám podají 

pomocnou ruku a díky kterým se budete rozhodovat kudy jít. Sice 

s vám některé názory vašich blízkých nebudou moc zamlouvat ale 

věřte, že pravý přítel vám řekne do očí pravdu i kdyby se vám nelíbila 

a to jen proto, aby vás ochránil před neštěstím.  
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Průvodce zdravím: MRAKY 

 

Býci by si měli v roce 2017 hlídat hlavně plíce a dýchací ústrojí. 

Pokud budete mít pocit, že vás daná situace dusí, bude zde problém, 

který ihned pocítíte na svých průduškách ve formě kašle. Pokuste se 

proto omezit kouření, v chladném počasí se teple oblékněte a 

nezapomeňte na šálu a čepici i přes dutiny může vaše průdušnice 

dostat nepříjemný a dlouhodobý zánět. Snažte se hodně chodit do 

přírody a dýchat čerství vzduch, omezte vlhkost ve svém bytě a pozor 

na plísně. 

 

 

Finance: DÁMA  

 

Na finančním poli by se mělo Býkům dařit. Využijte své intuice a 

vnitřní síly k tomu, abyste se prodrali do popředí. Lákají vás zajímavé 

smlouvy a nabídky ohledně práce a podnikání, což velice příjemně 

ovlivní váš finanční stav. Ale i nadále platí, že Býci mají v životě vše 

vydřené a rozhodně ani tento rok nedostanete nic zadarmo. Rozhodně 

ne peníze a dobrou práci. Využijte váš rok změn k tomu, abyste se i po 

finanční stránce opět cítili dobře. Hojnost je zde pro každého. 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 bude pro vás Býci velice důležitý, přinášející do vašeho života příjemné změny a 

mnoho dobrého. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: květen, červen, červenec, 

srpen, září, říjen, prosinec. Opatrní buďte v lednu, únoru, březnu, dubnu a listopadu. Zde vám 

hrozí onemocnění, ze kterého se budete dlouho dostávat.  
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BLÍŽENCI (21. 5. – 21.6.) 
 

 

Karty radí: VĚŘTE SVÝM POCITŮM 

Blížencům se v roce 2017 otevřou nové možnosti 

vnímání světa, karty doporučují otevřít se těmto 

možnostem nebát se jich. Vsaďte na své city a pocity, 

které vás ochrání a zároveň vás přivedou k úspěchu a 

spokojenosti.  

 

 

 

 

Karta na ROK 2017: MĚSÍC  

 

Blíženci se v roce 2017 budou trošičku potýkat s iluzí, a to jak vlastní 

tak i ve svém okolí, je to pro vás taková malá zkouška drazí Blíženci, 

zda dokážete poznat dobré od špatného. V tomto roce zjistíte jak 

důležitá je pro vás citlivost, a že i vaše intuice vás dokáže zavést ke 

štěstí. Pokud budete mít z něčeho nebo někoho nepříjemný pocit je 

dobré toto vnitřní varování vaší duše poslechnout, vyvarujete se tak od 

velice nepříjemných záležitostí, které by vás mohly v budoucnu potkat. 

Nezapomeňte, že není vše zlato, co se třpytí, a že i krásné jablko na 

povrch může být uvnitř shnilé. Koukněte se nejprve pod povrch věcí, 

než začnete jednat a zjistěte proč se vám ta či ona situace děje. Proč 

jste potkali tohoto člověka apod., velice vám tento pohled v životě pomůže. 

 

Těšte se: VĚŽ  

 

V roce 2017 si budou Blíženci připadat trošičku osamělí, ale 

nezapomeňte, že samota není na škodu. Díky ní se naučíte a pochopíte 

spoustu věcí, které vám v životě pomohou vykročit na novou cestu. 

Pochopíte, že život není spojen jen s materiálnem a že vaše vrozené 

vlohy dokáží změnit jak váš život, tak i svět kolem vás. Nebojte se 

určit se novým věcem a rozšiřovat si obzory. Karta VĚŽ vám pomůže 

získat dostatek času na vše, co potřebujete pochopit, poznat či se 

naučit. I těm zarputilým Blížencům se otevřou brány k jejich duši, 

k poznání sama sebe i řádu věcí. Zjistíte jak silnou moc má vaše 
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myšlenka a že díky ní dokážete změnit vše co je potřeba k vaší spokojenosti. 

 

Dejte si pozor: ČÁP 

 

Každý nový začátek je těžký, i pro Blížence, kteří rádi poznávají a 

zkoumají. V roce 2017 vás čeká mnoho změn v životě, drazí Blíženci, 

i když se vám některé změny nebudou líbit, přijměte je s otevřeným 

srdcem. Nebojte se jednat a hledat to co je pro vás nejlepší, variant a 

nabídek budete mít spousty. Jen se nenechte opít rohlíkem a sundejte 

si růžové brýle, pokud budete něco vyřizovat. Ač to bude pro vás 

těžké, stůjte nohama na zemi a řiďte se svým pocitem a citem, 

nezklame vás. Můžete se těšit z nechtěného těhotenství, kdy se budete 

trápit co s tím, ale nebojte se přijmout tento dar života. Radujte se 

z něho! Čeká vás též stěhování, změny v práci i ve vztazích, a ač se vám budou zdát 

nepříjemné, vězte, že v budoucnu vám přinesou mnoho dobrého. 

 

Vztahy a rodina: MUŽ  

 

Partnerské vztahy budou pro Blížence velice důležité. Rok 2017 

přináší změny v těchto vztazích, kdy půjde hlavně o pocit jistoty a 

bezpečí, který vám váš partner, a to jak životní tak i obchodní nabízí. 

Pokud zde bude vládnout nejistota, lži a přetvářka rozhodně tuto 

falešnou hru prokouknete. Je pravda, že někdy nebudete věřit vlastním 

očím, ale je lepší jednat teď hned než později, kdy už bude pozdě. Ale 

nebojte se, máte ve svém okolí silnou ochranu. 

 

 

Průvodce zdravím: DÍTĚ 

 

Pokud jste, drazí Blíženci, ve svém dětství prodělali veškeré dětské 

nemoci, jako jsou např. spalničky, neštovice apod. nemáte se čeho 

obávat, vaše zdraví i přes životní zkoušky, které v tomto proděláte, 

bude víc než výborné. Dokonce ti Blíženci, které trápí nějaká ta 

nemoc, se začnou pomalu ale jistě uzdravovat a nabydou zpět svých 

sil. Hlavním tématem je radovat se tento rok ze života, čím víc 

pozitivní energie prožijete, tím lépe zdravotně na tom budete. 
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Finance: STROM  

 

Většina Blíženců se v roce 2017 finančně postaví na své vlastní nohy, 

někteří z vás již odmítnou otročit pod zaměstnavatelem a vrhnou se na 

vlastní podnikání. Jiní dostanou velice zajímavé pracovní nabídky jak 

zde doma, tak i v zahraničí, kde se vám otevřou nové možnosti 

realizace. Nebojte se tyto změny přijmout a jednejte ve svůj prospěch. 

Není od věci připomenout, že za prací se budete též stěhovat. 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2016 bude pro vás Blížence velice důležitý, projdou velkými změnami ve svém životě, 

zbaví se nánosu balastu a falše, vykročí tím směrem, kterým potřebují jít. Nejvíce by se vám 

mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, březen, duben, červenec, srpen, říjen, listopad a 

prosinec. Opatrní buďte v květnu, červnu a září. Tyto měsíce budou pro vás docela náročné, 

doporučuji opatrnost v jednání a podívat se zúčastněním pod masku. 

 

 

RAK (22. 6. – 22.7.) 
 

 

 

Karty radí: NEPODLÉHEJTE SVÝM EMOCÍM 

Rok 2017 bude pro Raky úspěšný, jen nesmí podlehnout 

nekontrolovatelným emocím, které by mohly velice 

nemile zkomplikovat jejich život. Buďte proto opatrní a 

spolu s emocemi používejte i logiku milí Raci. 
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Karta na ROK 2017: LOĎ   

 

Raci zažijí velice úspěšný rok, hlavně co se týče peněž, podnikání, 

cestování a duchovního růstu. Jako byste čekali na bod zlomu ve 

vašem životě a ten v roce 2017 přichází. Dá se říct, že se vám začne 

konečně vracet vaše dobrota a péče o druhé, kterou jste v předešlých 

letech investovali. Jako by Vesmír řekl: „tak ty jsi byl hodný, pomáhal 

jsi, pracoval jsi na sobě, tak ti dáme odměnu.“ Jen s těmi emocemi to 

bude trošku na štíru, proto si hlídejte milí Raci, aby byly co nejvíce 

pozitivní. Dokážete totiž tvořit svou realitu jak myšlenkou tak hlavně 

emocí a to čeho se nejvíce bojíte, si přitáhnete ani nebudete vědět jak. 

Proto drazí Ráčci, se snažte být co nejvíce v harmonii, pokud budete 

mít nutkavý pocit něco hned udělat, raději se zastavte a zapřemýšlejte. Nespěchejte, nemáte 

kam, nic vám totiž neuteče. 

 

Těšte se: JEZDEC  

 

Karta JEZDEC je kartou rychlého jednání a hlavně logiky a plánů. Sice 

máte být obezřetní, drazí Raci, hlavně co se týká nutkavého pocitu 

něco hned udělat, ale na druhou stranu, když si v roce 2017 vše v klidu 

naplánujete, připravíte, použijete k tomu logiku i příjemný pocit 

v hrudi, rozhodně neprohloupíte, ba právě naopak vaše mapa 

budoucnosti bude dokonalá a přesná. Pak už jen stačí nasednout na 

koně a tryskem uhánět za svým úspěchem a štěstím. Co se týká 

duchovního růstu, rozhodně se máte na co těšit, otevřou se vám nové 

možnosti a váš růst bude tryskový, stačí, abyste si vybrali z Vesmírné 

nabídky. Hodně Raků se vydá cestou léčitelství, díky své silné empatii, 

kterou k lidem cítí. Není to jednoduchá cesta, ale vyplatí se. 

 

Dejte si pozor: DÍTĚ 

 

Dejte si pozor, milí Raci na dětinské až nevyrovnané chování a 

jednání, velice byste si tím ublížili. Vzteklost, rozšafnost, naivita a 

bezhlavá zamilovanost by mohli udělat ve vašem životě, ale i okolí, 

hodně velké škody, které byste pak těžko napravovali. Proto 

nepodléhejte svým emocí, a to jak kladným tak záporným. Raci mají 

nevýhodu v tom, že jednají podle toho, jak cítí, a letos bude k citu 

přidán nutkavý pocit „teď hned“ nepodléhejte tomuto pocitu. Pokud 

přijde tak se zastavte, nadechněte a chvilku přemýšlejte, zda je tato 

záležitost dobrá. A pokud vám to nepůjde, zavolejte kamarádce, jděte 
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s ní na kafe, kde vše v klidu proberete. Vždy je lepší názor nezúčastněné osoby. 

 

Vztahy a rodina: PES  

 

Věrné partnerské vtahy a oddanost přátel bude pro Raky v roce 2017 

velice důležitá. Raci jsou velice citliví lidé, a pokud ve vztazích něco 

není v pořádku, velice rychle to vycítí a přestanou dotyčnému věřit, je 

však pro ně těžké smířit se s tím, že přítel není tím, kým se zdál. 

Budujte proto opravdové vztahy ne jen pozlátka, je lepší mít jednoho 

přítele, který vám pomůže i o půlnoci než mít deset přátel k ničemu. 

 

 

 

Průvodce zdravím:  HVĚZDY  

 

Více spěte, milí Raci, spánek je pro vaši regeneraci velice důležitý. 

Načerpáte tím hodně energie, kterou budete v roce 2017 potřebovat. 

Abyste mohli pomáhat druhým, musíte sami být plní síly a energie, 

proto si hlídejte odpočinek, kůži a s ní spojená játra, aby byla čistá. 

Nezapomeňte čas od času si udělat očistnou kůru, hlavně na jaře a 

podzim, velice vám prospěje. Jinak vaše zdraví bude pevné a v případě 

nemoci je zde naděje na uzdravení. 

 

 

Finance: RYBY  

 

Konečně se po všech těch letech začne Rakům finančně dařit. Pocítíte 

velkou úlevu v této oblasti, dokonce se někteří z vás vrhnou do náruče 

podnikání. Sice vám štěstí bude přát na finančním poli vrchovatě, ale 

buďte opatrní, nekupujte zbytečnosti, investujte rozumně, nejlépe do 

sebe, svého vzdělání, své budoucnosti a své firmy. Uvědomte si, že 

vždy je bližší košile než kabát. U půjčování peněz rozvažte, zda se 

s nimi ještě někdy shledáte. 
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ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 bude pro Raky velice slibný, dá se říct, že se budete cítit dobře a spokojeně. 

Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, březen, duben, červen, červenec, 

srpen, září, říjen, listopad. Opatrní buďte v květnu a prosinci, zde bude vaše okolí hrát na city, 

proto může dojít k jejich rozjitření a nerozumnému jednání. 

 

LEV (23. 7. – 22.8.) 
 

 

Karty radí: VYKROČTE NOVÝM SMĚREM 

Lvi v roce 2017 budou mít možnost vykročit novým 

směrem, změnit to, co jim vadí a nevyhovuje k lepšímu. 

Hodně změní své myšlení a pohled na dané situace, jako 

by už přestávali vidět jen sebe a své zájmy, ale začnou 

vnímat i názory ostatních. 

 

 

 

 

Karta na ROK 2017: ČÁP  

 

Pro Lvy je rok 2017 rokem změn, nejen, že se začnou více zajímat o 

názory druhých, ale přestanou být tak dominantní. Pochopí, že takhle 

to opravdu dál nejde a budou svou energii koncentrovat spíše na 

zlepšení vztahů a to jak sama k sobě tak i k ostatním. Své nároky sice 

trošku zvolní, ale ne zas tak moc. V obchodě a po finanční stránce se 

jim bude dařit, díky změně postoje ke svým kolegům, nadřízeným, 

klientům ale i podřízeným. Pochopí, že taktika biče je sice dobrá, ale 

málo platná a přidají do ní i trochu cukru, aby více motivovali své 

okolí. Ve vztazích to bude trošku u Lvů bouřit, ale uvědomte si, drazí 

Lvíčci, že i za mraky je schované sluníčko a změny, které se 

naskytnou i v této oblasti jsou vám ku prospěchu i přesto že vám právě nezapadají do vašich 

plánů. 
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Těšte se: RÁKOSKA 

 

Upovídaní Lvi budou v roce 2017 ve svém živlu, tak jim pusa pojede 

jak kolovrátek. Zda to bude ku prospěchu věci, záleží jen na nich. 

Celkově komunikace tento rok Lvům přeje, mohou domluvit výborné 

obchody, které jim přinesou spoustu peněz. Mluvení jako takové, je 

spojené se společností a společenskými akcemi, kde mohu Lvi přímo 

sršet humorem a díky svému charisma získat velice důležité kontakty 

do budoucna. I ve vztazích je pro Lvy důležitá komunikace, ale pozor 

na hádky, spíše se snažte najít vhodný kompromis. V opačném případě 

se můžete těšit z nenadálé svobody, kterou špatná komunikace může ve 

vztazích přinést. 

 

Dejte si pozor: KŘÍŽ 

 

Dejte si drazí Lvi pozor na svou karmu, v roce 2017 se vám ukáže, zda 

jste zlobili či byli hodní. Tento rok budou „Boží mlýny mlít pomalu, 

ale jistě“ a nejeden z vás si užije trošičku těch slziček za své despotické 

chování ke svému okolí. Ale je to dobře díky tomu, že už si lidé 

nenechají diktovat a nařizovat, pochopíte, že musíte změnit svůj postoj 

i své chování. Karta KŘÍŽ sice na jednu stranu bere, ale na druhou 

stranu otevírá nové možnosti, které vám pomohu jít dál. Sice to bude 

chvilkami bolestivé, hlavně pro vaše ego, ale velice užitečné pro vaši 

budoucnost. 

 

Vztahy a rodina: MRAKY  

 

Těžkosti a krize ve vztazích se nedají řešit řvaním a ultimátem, drazí 

Lvíčci, budete muset změnit taktiku, aby vaše rodinné i přátelské 

vztahy harmonicky fungovaly a vy i vaši milovaní jste žili spokojeně a 

v radosti. Bude třeba si též udělat na rodinu čas, trošku zvolnit 

v pracovním nasazení. Více poslouchejte ty druhé a čtěte mezi řádky, 

co vám chtějí opravdu říct. Tím poznáte, co je opravdu trápí a 

pochopíte jejich chování.  
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Průvodce zdravím: DÁMA 

 

Zdraví Lvů bude tento rok ovlivňovat hlavně citová stránka, proto se 

mějte milí Lvi rádi, vyhýbejte se zbytečným přím. Šetřete si nervy na 

jiné důležité věci a spíše meditujte, věnujte se rodině, procházkám 

venku a co nejvíce odpočívejte. Snažte se nastolit v sobě harmonii, 

abyste i v těžkých chvílích, které rok 2017 přinese, byli co nejvíce nad 

věcí a měli dostatek sil vše kolem sebe změnit ke své spokojenosti. A 

hlavně se radujte, smějte a zpívejte si, třeba i falešně. 

 

 

 

Finance: ZAHRADA  

 

Lvům v roce 2017 přinesou hodně dobré zisky kontakty, které pro ně 

budou po pracovní a kariérní stránce hodně důležité. Celkově se budou 

finance točit kolem komunikace a práce pro společnost jako takovou. 

Navíc tato práce bude Lvy bavit, protože se budou moci realizovat, tím 

uvolní svou finanční karmu a začnou vydělávat velice slušné peníze. 

Podmínkou však je abyste měli z práce radost a potěšení, drazí Lvíčci. 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 bude pro Lvy po finanční a kariérní stránce velice úspěšný, sice vztahy budou 

trošičku napjaté, ale Lvi mají dar najít tu správnou cestu k harmonii. Stačí chtít. Nejvíce by se 

vám mělo dařit v těchto měsících: leden, březen, duben, květen, červenec, srpen, září. Opatrní 

buďte v únoru, červnu a listopadu. Tyto měsíce budou provázeni krizemi ve vztazích, kdy 

může dojít k odchodu partnera díky nedorozumění. Važte si toho, co máte! 
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PANNA (23. 8. – 22.9.) 
 

 

Karty radí: JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM 

Panny mohou využít energií roku 2017 k cestě za svým 

štěstím, které na ně čeká za nejbližším rohem. Budou se 

těšit z přízně bohyně Fortuny, která na ně vysype svůj 

roh hojnosti. 

 

 

 

 

 

Karta na ROK 2017: LOĎ  

 

Panny mají život hodně těžký, vše co kdy získaly, mají vydřené a 

vypocené, dá se říct, že nic nedostanou zadarmo. Ale jsou 

vyhledávanými pracovníky a zaměstnanci pro svou vrozenou 

preciznost a smysl pro detail. Rok 2017 bude pro Panny šťastným 

rokem, zda využijí nabídek, které se jim naskytnou, záleží hodně na 

nich. Ve vztazích by se mělo Pannám hodně dařit, v této oblasti by 

měly být velice spokojené. Dokonce nezadané Panny najdou svého 

životního partnera, který je zahrne potřebnou péčí a láskou. Nechte se 

rozmazlovat, milé Panny, zasloužíte si to. Panny se mohou těšit i na 

cestování a poznávání nových krajin a krás. Jsou zde i pracovní nabídky v zahraničí, které 

budou velice zajímavé. 

 

Těšte se: STROM  

 

Panny budou v roce 201 oplývat energií a vitalitou, vše na co sáhnou, 

se jim bude dařit. Ve vztazích jim bude přáno vrchovatě, jejich 

milovaní je zahrnou láskou a porozuměním. Těšit se mohou z dobrého 

a pevného psychického zdraví. V životě najdete své štěstí i úspěch, 

který si tak zasloužíte, milé Panny. Můžete se radovat ze života a 

užívat si jej plnými doušky. V práci i podnikání vás čeká stabilita, 

dokonce i nové nabídky, což vám přinese slušný finanční obnos, který 

budete investovat hlavně do domácnosti a rodiny. Proto též 
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nezapomeňte v tomto směru i na sebe a kupte si něco hezkého, co vás potěší. 

 

Dejte si pozor: PRSTEN 

 

Některé záležitosti ve vašem životě dojdou k naplnění, milé Panny. 

Může se vám zdát, že to, co se kolem vás bude dít, postrádá smysl a 

půjde vám z toho hlava kolem. Ale nebojte se, zbavujete se jen toho, 

co by vás do budoucna poutalo a bralo vám vaši sílu jít dál. Buďte 

hodně opatrné při podepisování smluv, raději si vše pořádně přečtěte, 

než něco podepíšete. Než uděláte s někým nějakou dohodu nebo něco 

slíbíte, rozmyslete si, zda je tento slib pro vás výhodný a zda vás 

nebude do budoucna zatěžovat. Zrušením těchto dohod by mohlo dojít 

k nepříjemnostem, které by vám zbytečně zkomplikovaly váš život a to 

za to opravdu nestojí. Myslete i na sebe drahé Panny! 

 

Vztahy a rodina: SLUNCE 

 

V roce 2017 si Panny užijí velice příjemné vztahy. Rodina i jejich 

přátelé se stanou oporou a hodně nesvárů se vyřeší ke spokojenosti 

věch zúčastněných. Dá se říct, že vztahy Panen budou prozářené 

SLUNCEM, které zažehná veškeré nesnáze a naplní jejich vztahy 

radostí, láskou a harmonií. Proč se taky škorpit, když je vám tak přáno, 

Milé Panny. Užijte si lásky a porozumění vrchovatě. 

 

 

 

Průvodce zdravím: JETEL  

 

Pro Panny jsou velice důležité ruce, s nimi tvoří krásu kolem sebe. 

Proto byste si měly, milé Panny hlídat jak ruce, tak i prsty a nestrkat je 

tam kam nemáte. Jinak zdraví by mělo být u Panen velice dobré, 

v případě nemocí je zde vyléčení. Pokud trpíte artrózou, vynecháte ze 

svého jídelníčku vepřové, hovězí maso a uzeniny. Soustřeďte se spíše 

na drůbež, ryby a zeleninu. Artrózu způsobuje kyselina močová 

obsažená ve výše jmenovaném mase. 
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Finance: DÍTĚ 

 

Co se týká peněz, doporučuji Pannám opatrnost, sice jich budete mít 

dostatek, někdy víc než dost, ale i tak by bylo dobré, abyste myslely i 

na zadní kolečka. Žně nebudou trvat věčně, tak se podle toho zařiďte. 

Pokud půjdete stylem, rychle nabyl, rychle pozbyl, brzy by vám 

zůstaly oči pro pláč, a to by bylo škoda. Rozhodně nebuďte naivní jako 

DÍTĚ a utrácejte s rozvahou. To samé platí ohledně půjček, pokud 

nemusíte, nepůjčujte si! 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 bude pro Panny velice spokojený a příjemný. Překážky a životní lekce budou 

zvládat s grácií. Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: únor, březen, květen, červen, 

červenec, srpen, září, říjen, prosinec. Opatrní buďte v měsíci lednu, dubnu s listopadu, zde by 

mohlo dojít k zbytečným finančním výdajům. 

 

 

 

VÁHY (23. 9. – 23.10.) 
 

 

 

Karty radí: NAPLŃTE SVŮJ ŽIVOT RADOSTÍ 

Váhy se budou v roce 2017 soustředit hlavně na vztahy 

a to jak partnerské, pracovní i přátelské. Díky těmto 

vztahům naplníte svůj život radostí, láskou i hojností. 

Konečně si jej budete moci užívat plnými doušky. 
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Karta na ROK 2017: PRSTEN  

 

V roce 2017 dojde k naplnění mnoha záležitostí v životě Vah. Dojde 

ke smíření v rozhádaných rodinách, jelikož pochopíte, že každý člověk 

má právo prožít si život podle svých představ. Tím se vám velice uleví 

a spadne velká tíha z vašich ramen. Konečně se budete moci věnovat 

hlavně sobě, svým zájmům a tomu na čem vám nejvíce záleží. Vztahy 

budou pro vás velice důležité, ani se tomu nedivím, kdo by chtěl žít 

život, kde jsou lidé rozhádání. Je to zbytečné. Můžete se též těšit 

z dobrých pracovních smluv, které vám přinesou finanční stabilitu. 

Tato stabilita bude dlouhodobá, proto věnujte pozornost tomu, co 

podepisujete. Jde přece o vaši budoucnost a ta je důležitá. Též budete 

řešit vztah sama k sobě, zda se máte opravdu rádi a jak sami se sebou zacházíte. 

 

Těšte se: RAKEV  

 

Díky kartě RAKEV budou Váhy v roce 2017 řešit i sebe samé. Což 

vlastně bude to nejdůležitější téma. Otázky typu: Jsem šťastná? A 

pokud ne co mi v tom brání? Apod. Bude to velice perný rok pro vaši 

mysl i duši. Budete se hodně potýkat jak s myšlenkami, tak zažijete i 

vnitřní boj sama se sebou. Nezní vám to moc pozitivně? Vězte, že 

pozitivní to je víc než myslíte. Díky uvědomění si těchto skutečností 

změníte svůj pohled na sebe i svůj život. Už nebudete chtít žít, tak jak 

žijete a zatoužíte po změně. Tomuto procesu se říká transformace, kdy 

Z ošklivé housenky se stává krásný motýl. A vy se tím motýlem tento 

rok stanete. Šťastným, spokojeným motýlem, který se nedusí v kukle, 

ale začíná konečně žít. A že vám je tolik a tolik. Co na tom sejde, život je krásný v každém 

věku. 

 

Dejte si pozor: DÁMA  

 

V roce 2017 bude potřeba, aby se Váhy stáhly trošku do pozadí, což 

nebude pro ně rozhodně lehké. Moc rády jsou v centru dění. Drát se 

nahoru se Vahám v tomto roce nevyplatí. Díky tomu, že se Váhy 

stáhnou a budou spíše přemýšlet nad svým životem, se budou zdát 

svému okolí trošičku podivínské. Dejte si pozor, aby vaše deprese, 

nepřesáhly danou mez. Intuici mají Váhy výbornou, velice vám 

pomůže v urovnání sporů, ale i zde doporučuji opatrnost. Ne každý 

bude ochotný po tom všem, co s vámi zažil chtít komunikovat a už 

vůbec ne odpustit. Hlavně ženy budu v tomto směru trošičku zákeřné. 
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Moc rády vracejí, tak buďte ve střehu. Je důležité, abyste si přesně rozmyslely, který člověk je 

pro vás v životě důležitý a který ne. To, co nepůjde už spravit nechte raději být, uškodily 

byste si. 

 

Vztahy a rodina:  LOĎ  

 

Váhy v roce 2017 změní pohled na emoce, které cítí, jejich snaha 

uklidnit rozbouřené moře vztahů bude ve většině případů korunována 

úspěchem. Velice tím potěší jak sebe, tak i své okolí, které touto 

snahou překvapí. Díky této snaze by měl být v rodině i mezi přáteli 

klid, jako když zakopete válečnou sekeru. Rozhodně ji nedoporučuji 

vykopávat kvůli kdejaké hlouposti, uškodilo by vám to milé Váhy.  

 

 

 

Průvodce zdravím:  SLUNCE  

 

Hlídejte si milé Váhy svůj zrak, noste ochranné brýle a používejte 

všechny dostupné pomůcky, abyste zabránily úrazu očí. V případě, že 

vám zjistí šedý zákal, pijte hodně podmáslí, nejlépe půl litru denně. 

Podmáslí ničí kyseliny, které tuto nemoc způsobují. Při zánětu 

spojivek vyplachujte oči heřmánkem, pomůže vám stejně dobře jako 

kapky od očního, navíc je antibiotický a přírodní, tak že vás výplachy 

nebudou tak pálit jako z kapek.  

 

 

Finance: PES  

 

Ve finanční a pracovní oblasti se Váhy budou v roce 2017 těšit 

úspěchu. Jejich finanční situace se stabilizuje a ony nabydou pocitu 

jistoty, což Váhy hodně uklidní. Dá se říct, že peníze se vás budou 

držet jako věrný PES, milé Váhy. Proto si tuto úžasnou energii nekažte 

pochybnostmi a strachy, které mohou přijít. Peníze rádi kolují a 

v poslední době se hromadí hlavně lidem, kteří mají pěkné vztahy 

s okolím a jsou užiteční. To přece vy Váhy jste. 
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ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 bude pro Váhy je plný změn v oblasti vztahů a pochopení. Nejvíce by se vám mělo 

dařit v těchto měsících: leden, únor, březen, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen. 

Opatrní Buďte v těchto měsících duben, listopad a prosinec, kdy může dojít k silným změnám 

ve vašem životě. Je dobré být připraven. 

 

ŠTÍR (24. 10. – 24. 11.) 
 

 

Karty radí: STAVĚNÍ VZDUNÝCH ZÁNKŮ JE K 

NIČEMU, ŽIJTE! 

Štíři v roce 2017 budou mít tendence stavět si vzdušné 

zámky, aby utekli před realitou života. Ale není všem 

dnům konec, nebojte se žít svůj život dle svých představ 

a udělejte něco pro to, aby takový byl. Schovávání se 

před realitou nemá smysl. 

 

 

 

Karta na ROK 2016: MĚSÍC  

 

Karta MĚSÍC přináší Štírům v roce 2017 hlavně iluze, budou rádi 

utíkat do své říše snů, jelikož se jim realita života nebude moc líbit. 

Bohužel tento postoj Štírům spíše uškodí, než pomůže a oni se budou 

muset chtě nechtě vrátit zpět na zem a začít fungovat. Rozhodně 

Štírům nedoporučuji kolem sebe plivat jejich pomyslný jed, jen by to 

situaci zhoršilo a vy byste najednou zjistili, že jste na všechno sami. 

Raději než sílu ega a uražené ješitnosti použijte svou intuici, milí Štíři, 

kterou máte výbornou a která vám velice pomůže. Rozhodně 

nepropadejte depresi a pocitu beznaděje, každý problém má řešení a dá 

se říct, že vždy to nějak dopadne. Ale jak záleží hodně na vás a vašem chování k lidem kteří 

vás obklopují. 
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Těšte se: PES  

 

Rozhodně nedoporučuji Štírům od sebe odehnat věrné přátele jen pro 

pár hloupých slov. Uvědomte si, drazí Štíři, že každý má právo říct 

svůj názor bez ohledu na to, co se vám líbí nebo nelíbí. Tak to prostě 

je. Spíše si své přátele a rodinu hýčkejte, rozmazlujte je, jelikož je 

v roce 2017 budete hodně potřebovat. To oni budu ti, kdo přijdou, aby 

vám pomohli v těžkých chvílích, to oni vás budou tahat zpět na zem i 

přesto že na ně budete vrčet. A to oni budou ti, kdo budou stát za vámi 

a krýt vám záda když bude potřeba. Věrná a plnohodnotná přátelství a 

vztahy se stanou to největší devízou pro vaši budoucnost. Tak kroťte 

své emoce jen tak prožijete úspěšný rok 2017. A že to bude pro vás 

těžké? A pro koho ne? 

 

Dejte si pozor: ZAHRADA  

 

„Neopouštěj staré známé pro nové,“ zpívá se v jedné písni a pro Štíry 

to bude v roce 2017 platit dvojnásob. Ne každý, kdo vám pochlebuje je 

váš přítel, jakmile se s tímto lichotivým až vlezlým chováním setkáte 

raději zpozorněte a zeptejte se sami sebe: „Proč se ten člověk tak 

chová, co vlastně ode mě chce?“ Nevěřte každému, koho potkáte 

někde na párty a dělá na vás cukrbliky. Vždy za tím něco je, to je 

jasné, lidi se nepitvoří a nedělají ze sebe blázny jen proto, že je to baví, 

vždy je za tím to něco… Pokud půjdete někam „pařit“ tak raději vše 

s mírou abyste se nemuseli za sebe ráno stydět nebo se nelekli toho, co 

to vedle vás proboha leží za týpka. I ohledně konverzace buďte 

opatrní, uvědomte si, že vše co řeknete, se donese dál a desetkrát otočí. A pak to vysvětlovat, 

to za to nestojí. 

 

Vztahy a rodina: LOĎ 

 

Stejně jako Váhy, i vy Štíři budete v roce 2017 urovnávat vztahy 

kolem sebe, a že to bude chuťovka, vám mohu garantovat. Hezky si 

užijete dle hesla: „Jak ty na mě, tak já na tebe.“ Tak se zamyslete milí 

Štírci, kde kapal váš jed, komu jste ze svých nejbližších nejvíce ublížili 

a na kolenou je proste, aby vám odpustili. Naštěstí máte kole sebe 

hodně lidí, kteří vás mají rádi a s chutí vám odpustí vaše počínání, i 

když někteří si vás s chutí vychutnají. 
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Průvodce zdravím:  LILIE 

 

Vztahy Štírů, hlavně ty partnerské se odrazí na jejich zdraví, proto si 

hlídejte jak pohlavní orgány, tak i ledviny. Ženy Štířice mohou trpět 

silnými a opakovanými záněty, hlavně v letním období, kdy se nosí 

plavky. Na tyto problémy vám pomůže, když přiložíte zapařenou cibuli 

v oblasti pánve. Též doporučuji pít kontryhel a řebříček. Vlastně 

řebříček by měly pít ženy od narození do smrti, jelikož obsahuje všech 

29 prcků, které potřebují. 

 

 

 

Finance:  KŘÍŽ  

 

V oblasti peněz, ale i práce pro Štíry čeká „překvápko“ v podobě karty 

KŘÍŽ. Jako by se i zde projevila karma vašich vztahů v plné síle, což 

bude jeden z důvodů, proč budete vše kolem sebe napravovat. Ale 

mám i dobrou zprávu, čím lepší budou vaše vztahy, tím větší hojnost 

budete mít. Tento zlom po období zkoušek, kterými budete muset chtě 

nechtě projít, přijde jako blesk z čistého nebe a vy pak konečně začnete 

mít dostatek všeho.  

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 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, duben, květen, červenec, 

srpen, říjen, listopad. Opatrní buďte v měsících červen, září a prosinec, v tomto období 

přijdou velké zkoušky. 
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STŘELEC (23.11. -21.12.) 
 

 

Karty radí: VŽDY JE NADĚJE 

Střelci po náročném roce 2016 konečně dojdou ke 

svému cíli. Jejich práce byla úmorná, ale díky své 

trpělivosti se naučily přesně mířit na cíl a tím si zajistily 

spokojený a úspěšný rok 2017. Je vám přáno drazí 

Střelci! 

 

 

 

 

Karta na ROK 2017: KOTVA  

 

Konečně Střelci zažijí pocit jistoty, stability a klidu. Mezi námi, už 

bylo na čase. Díky tomu, že předešlý rok se Střelci naučily trpělivě 

vyčkávat a pak vystřelit, místo bezhlavého střílení kolem sebe, bude 

pro ně rok 2017 rokem žní a úspěchu. Svobodným Střelcům se povede 

zakotvit v přístavu manželství, kdy založí rodinu. I vztahy by celkově 

měly být v pořádku a hlavně dlouhodobé. Plevy, které měly odpadnout 

a odejít z jejich života během posledních let odešly. Teď už zůstalo jen 

to silné a zdravé zrno kolem vás milý Střelci. Ale i nadále je potřeba o 

své přátele a milované pečovat a starat se o ně, hlídat si co kde říkáte, 

abyste opět nepřestřelili a nepřišli o někoho kdo je pro vás důležitý. Chce to hlavně klid a 

chladnou hlavu. 

 

Těšte se: ČÁP  

 

I Střelci se mohou v roce 2017 těšit na cyklické změny ve svém 

životě. Ale nebojte se, drazí Střelci, už to bude jenom k lepšímu. 

Velikou radost vám udělá přírůstek v rodině, buď dospělý člověk, ale i 

čerstvě narozené miminko. Radosti v tomto směru zažijete vrchovatě. 

I změna v domácnosti a bydlení se chystá tam, kde je vás moc, někdo 

ubude, tím pádem získáte více životního prostoru. A proč se třeba 

neodstěhovat na nějaké příjemné místo a nenastartovat nový život? I 

to se mám bude honit hlavou, milí Střelci. A proč ne, pokud jde o 

domácí půdu, kdy půjdete za prací, mělo by vám přát štěstí. Nebojte se 
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změn, jsou přínosem ve vašem životě. 

 

Dejte si pozor: RÁKOSKY 

 

Hlídejte si, drazí Střelci, co komu a jak říkáte. Sice jste se za ta léta 

trošku uklidnili, ale i tak budete mít tendence vyvolávat hádky a 

bezhlavě kopat, nebo spíše střílet kolem sebe, když se vám něco nelíbí. 

Hlavně, aby to toho druhého zabolelo. Tak na tohle se rozhodně 

vykašlete. V takových případech se raději zastavte a zapřemýšlejte, zda 

vám tato hra za to stojí. Ono ne vždy má cenu hned kvůli slovíčku, 

nebo kvůli tomu, že mi je někdo nesympatický řádit jak černá ruka. 

Spíše se snažte zamyslet nad tím, proč to tak je. Nevyrovnané jednání 

by vám přivodilo ve vašem životě hodně nepříjemných situací a vy 

byste se vrátili zpět do starých kolejí. 

 

Vztahy a rodina: SRDCE  

 

Láska a vztahy budou v roce 2017 pro Střelce tím nejdůležitějším 

v životě. Dobré vztahy, ochrana a bezpečí vás a vašich milovaných je 

pro vás priorita číslo jedna. Díky dobrým a vyrovnaným vztahům 

budou Střelci v roce 2017 velice spokojení. Dá se říct, že hodně 

ovlivní i jejich počínání v ostatních oblastech života. Ale 

nezapomeňte, drazí Střelci, že vztah je jako květina, musíte o něj 

pečovat s láskou a zalívat jej jemným deštěm porozumění. 

 

 

Průvodce zdravím: LIŠKA  

 

Střelci hodně komunikují, někdy až příliš a bez myšlenkovitě, hlavně 

aby se tlachalo. Tak si drazí Střelci hlídejte, zda to co říkáte má dobrou 

energii nebo špatnou. Ono tlachání se vám díky tomu, co říkáte a 

posloucháte, hezky odrazí ve zdraví. Takže se můžete těšit na 

podzimní záněty uší, nosohltanu a bolesti v krku. Abyste se ochránili 

před těmito nepříjemnostmi, snažte se být co nejvíce pozitivní v řeči, 

noste šálu a podpořte svou imunitu vitamíny. 
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Finance:  HVĚZDY 

 

Kariéra a blahobyt Střelců je vázaný hlavně na vztahy se jejich okolím 

a energií, kterou vyzařují do éteru. Rok 2017 bude Střelcům přát i na 

poli finančním a pracovním. Mohou se těšit z vytouženého kariérního 

postupu. Konečně dostanou přidáno a ti Střelci, kteří podnikají, se 

mohou těšit na úspěch. Jen opět buďte opatrní v tom, co komu říkáte. 

Uvědomte si, že každá pro vás „nepříjemná baba“ má kolem sebe dva 

tucty kamarádek, které vám mohou ve vašem okolí pěkně uškodit. 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 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, březen, duben, kveten, červenec, 

srpen, říjen, listopad. Opatrní buďte v těchto měsících únor, červen, září a listopad, kdy lidi 

budou trošičku podráždění, aby vám náhodou neuniklo z úst něco, co by vám pak uškodilo. 

 

 

 

KOZOROH (22. 12. - 20. 1.) 
 

 

Karty radí: DĚLEJTE TO, CO VÁS BAVÍ 

Kozorozi v roce 2016 nastartovali svůj život k lepšímu a 

v roce 2017 by měli v tomto standardu pokračovat. 

Proto i nadále by měli myslet více na sebe a hlavně dělat 

to co je baví, nejen to, co musí. Tím naplní svůj život 

radostnou energií. 
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Karta na ROK 2017: MEDVĚD   

 

V roce 2017 budou Kozorozi pod silnou ochranou, vše na co sáhnou, 

by se jim mělo dařit. Ale jak to bývá, nic nedostanou zadarmo a i letos 

bude platit heslo: „Člověče, přičiň se a pán Bůh (Vesmír) ti požehná. 

Tak se tedy čiňte drazí Kozorozi, aby ten váš život byl zase o kapku 

lepší a snesitelnější. Díky své tvrdohlavosti dokážete neskutečné divy, 

a když k ní přidáte trochu pozitivní energie a budete se cítit dobře, 

mohu mluvit i o zázracích. Některé situace z minulého roku čekají na 

to, aby dozrál ten pravý čas a v roce 2017 by nemohly i realizovat. 

Hlavně nespěchejte, snažte se vše v klidu promyslet, a pokud máte 

kolem sebe dobré přátele, a vy je máte, s klidem se na ně obraťte se 

žádostí o pomoc, pokud bude třeba. 

 

Těšte se: MĚSÍC  

 

Karta MĚSÍC dovolí Kozorohům trochu toho snění a spřádání plánů do 

budoucna. V roce 2017 by se měly některé sny a plány z minulého 

roku dokonce uskutečnit, což je milé zjištění. Hodně vám v tom 

pomohou vaši přátelé, kteří budou opět po ruce, pokud bude třeba. Sice 

to nebude lehká cesta, a kdy pro Kozorohy bylo někdy něco lehkého, 

ale dojdete ke svému cíli. Pokud se něco zadrhne, nezoufejte, 

nepropadejte panice ani depresi, ale spíše si řekněte proč to tak je. Zda 

je opravdu ten správný čas tohle udělat. Někdy nám do života 

přicházejí překážky jen proto, abychom pochopili a hlavně zesílili. 

Když se tak stane většinou se vše rozjede jak po másle, že se kolikrát 

nestačíme ani divit. 

 

Dejte si pozor: KOSA  

 

Rok 2017 bude pro Kozorohy trochu náročný díky dovršení některých 

procesů, hlavně ve vztahové rovině to bude trošku nepříjemné. Ale i to 

zvládnete levou zadní, drazí Kozorozi. Pochopte, že lidé do vašeho 

života přichází, když si máte něco navzájem předat a odchází, když je 

tento úkol splněn. Jen malé procento lidí vás i nadále provází životem. 

Proto se netrapte, nermuťte a nijak nad tímto tématem nesmutněte. 

Přijměte tuto skutečnost jako holý fakt, že to tak prostě je. Rozhodně 

z vašeho života odejde to, co již v budoucnu nebudete potřebovat a co 

by vás dál brzdilo ve vašem vývoji. Že to ponesete těžko mi je jasné, 

ale jste silné osobnosti, tak to nebude tak těžké. Buďte hlavně na sebe 
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opatrní. 

 

Vztahy a rodina: KYTICE  

 

„Pár přátel stačí mít, co umí za to vzít….“ zpívá se v jedné písni. I vy 

Kozorozi máte kole sebe dost přátel, kteří vám pomohou a budou při 

vás stát. Nemusíte se bát, že budete na vše sami. Dokonce se můžete 

těšit z příjemné pozornosti v podobě drobných dárků a služeb. 

Nezadaní Kozorozi ještě nenajdou životní partnerku, jen kamarádku na 

postelové radovánky. Ve vztazích by měla celý rok panovat harmonie, 

důvěra a pochopení. 

 

 

Průvodce zdravím:   LIŠKA  

 

Ani Kozorozi se nevyhnou v roce 2017 drobným nastydnutím. Ve hře 

bude krk, uši a dutiny, rozhodně vám doporučuji nosit šálu a čepici, 

v době podzimu si udělejte očistnou kůru, která bude pro vaše zdraví 

prospěšná a na zimu nafasujte hodně zázvoru, česneku a medu. Též 

pozor na operace a nenadálé úrazy, které nám ukazuje v negativu karta 

KOSA. Spíše se šetřete a snažte se najít jiné řešení vašich bolavých 

kloubů než je chirurgický zákrok. 

 

 

 

Finance: HVĚZDY   

 

Veškeré energie kolem práce a peněz se ustálily a Kozorozi mohou 

v roce 2017 konečně slíznout smetánku za své snažení. Už bude dobře, 

říká karta HVĚZDY a bude, po finanční stránce se vám bude dařit, 

hojnost k vám půjde přímo proudem. Máte zde i kariérní postup, což 

po letech snahy velice potěší. A ti Kozorozi, kteří podnikají, se mohou 

těšit velkému úspěchu i na tomto poli. Díky své spolehlivost a 

preciznosti se k vám lidé jen pohrnou. 
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ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 bude pro Kozorohy už příjemný, dá se říct, že se na ně konečně začalo smát štěstí. 

Nejvíce by se vám mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, březen, duben, květen, červen, 

září, říjen, listopad. Opatrní buďte v červenci, srpnu a prosinci, kdy vám hrozí úrazy z únavy. 

Proto raději v tomto období zpomalte a odpočívejte. 

 

 

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.) 
 

 

Karty radí: MĚJTE SE RÁDI! 

Vodnáři, v roce 2017 se budete těšit z příjemných změn, 

které povedou k vašemu prospěchu. Hlavně v citové 

oblasti se bude jednat o tryskové změny. Ale opět 

nezapomeňte, že nejdřív jste vy a pak ti ostatní, abyste 

se nestali obětními beránky. 

 

 

 

 

Karta na ROK 2017: SRDCE 

 

V roce 2017 bude vládnout Vodnářům karta SRDCE, přinese jim do 

života mnoho lásky, úspěchu a pochopení. Vodnáři naváží velice 

krásné a plnohodnotné partnerské a přátelské vztahy. I v rodině, díky 

jejich snaze v předešlém roce, zavládne pohodička a klid. Jen si 

hlídejte svůj nešvar sebeobětování, drazí Vodnáři. Pro lásku, hezké 

slovo a pohlazení jste schopni udělat cokoliv i jít sami proti sobě. 

Nezapomínejte na to, že na prvním místě jste vy, vaše potřeby a pak ti 

ostatní. Rozhodně si kvůli nikomu nepůjčujte peníze, i kdyby vám 

sliboval ten dotyčný nebo dotyčná modré z nebe, nemá to smysl, 

protože časem frnkne i s penězi a vám zůstanou oči pro pláč. Nezapomeňte k srdíčku připojit i 

své životní zkušenosti a moudrost. 
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Těšte se: DÍTĚ 

 

Karta DÍTĚ přináší Vodnářům život plný her a malin nezralých, až 

dětská radost ze života naplní vaše dny a vy si začnete i přes drobné 

nepříjemnosti užívat život plnými doušky. No, bylo na čase. Dělejte to, 

co vás baví, hrajte si, cestujte, najděte si nějakého koníčka, který vás 

naplní radostí a potěšením. Vaši přátelé i rodina se rádi přidají k nějaké 

té zdravé lumpárně. Kdo budete mít chuť zavzpomínat na mládí či 

dětství, s chutí do toho. Jeďte se podívat tam, kde jste prožili krásné 

chvíle a kde jste byli šťastní. Jen buďte opatrní, co se týká naivity, 

pořád věříte, že svět je jen krásný a to by se vám mohlo u některých 

lidí z minulosti docela vymstít. Uvědomte si, že lidi se nemění jen tak, 

spíš jsou věkem horší a horší. 

 

Dejte si pozor: HORA  

 

Překážkám se v roce 2017 nevyhnou ani Vodnáři, kterým štěstí 

vrchovatě přeje. Ještě se bude dočišťovat to, co je nedokončené a čemu 

jste se vyhýbali. Dokonce u nevyřízených vztahových záležitostí 

budete muset použít pořádnou mačetu, abyste je konečně utly a 

nenechali se nikým vydírat. Minulost je minulostí a dá se říct, že to co 

bylo, se nevrátí. Opět se setkáte s lidmi, kteří pod pozlátkem budou 

chtít využít vaší dobroty, ale poznáte je velice snadno, tyto lidi ve 

většině případů znáte a rozhodně pokud pomůžou tak za to něco chtít. 

Když se vám podaří zdolat tento Mount Everest, máte vyhráno, otevře 

se vám centrum hojnosti a vy konečně budete moct žít plnohodnotný 

život. Proto než na druhé myslete tento rok hlavně na sebe. 

 

Vztahy a rodina: RYBY  

 

Hodně vztahů, které založíte v roce 2017, budou na pracovně - 

přátelské úrovni, hlavně pokud podnikáte je to rozhodně dobrý krok do 

budoucnosti. Celkově budete mít pocit souznění se svým okolím a 

velice dobrý pocit z toho, že je vše tak jak má být. Sice to někdy 

zaskřípe, kde ne, ale hned se zase ohýnky vášně uhasí. Nemá smysl se 

trápit nějakým nedorozuměním, proto si vše za čerstva vyříkejte a 

budete mít klid, milí Vodnáři. 
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Průvodce zdravím: STROM  

 

Zdraví jak řemen, přisuzuje vodnářům karta STROM v roce 2017. 

Ano, zdraví hodně ovlivňuje naše psychika a emoce a vy, Vodnáři, si 

to konečně uvědomujete. Dáte tedy vale probdělým nocím plným 

starostí a konečně začnete pořádně spát. Pokud by přeci jen vás něco 

trápilo a to rozhodně bude, zamezíte tomuto psychickému vypětí a 

nespavosti 20 kapkami kozlíka lékařského, který vám navodí klidný, 

ničím nerušený spánek a hlavně pevné nervy. 

 

 

 

Finance: MEDVĚD  

 

V roce 2017 potká Vodnáře finanční stabilita, zbavíte se většiny dluhů, 

které máte a konečně začnete dýchat. Navíc zde máte silnou ochranu 

nadřízených v pracovní oblasti, dokonce i zajímavé a stabilní nabídky 

práce od svých známých. Rozhodně tento rok nebudete strádat. Hlavně 

si neberte půjčky, velice byste narušili hojnost a zase byste spadli do 

koloběhu placení a taková otročina vám za to nestojí. Pokud něco 

chcete, našetřete si na to. 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 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. V těchto měsících 

buďte velice opatrní, abyste nešlápli vedle a nezadělali si tak na nepříjemnosti. 
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RYBY (21. 2. – 20.3.) 
 

 

Karty radí: NEBOJTE SE NOVÉHO 

Ryby v roce 2017 čeká mnoho nových a pozitivních 

změn, začnou se učit nové věci, trošičku se jim 

překopou vztahy, což se Rybám moc líbit nebude. 

Tento rok vás donutí opustit zkalenou vodu rybníka a 

vydat se do horkých bystřin, kde je voda čistá. 

 

 

 

 

Karta na ROK 2017:  LILIE  

 

Rok 2017 bude pro Ryby rokem změn, které přinesou stabilitu v jejich 

životě. Že se vám nebude moc líbit něco měnit, je více než jasné, milé 

Ryby, máte rády své pohodlíčko, rády sníte a vytržení do reality 

dvakrát nemusíte. Ale co se dá dělat, když něco chci, tak pro to musím 

něco udělat. V rodině a mezi přáteli by měl vládnout klid a harmonie, 

ale neposedné Rybky mohou tuto pohodu narušit svou nevypočítavostí 

a to by byla velká škoda. Pokud máte pevný a dlouho trvající vztahy, 

snažte se jej, drahé Ryby, rozvíjet a hýčkat, rozhodně se nekoukejte po 

jiné sukni či kalhotách. Tím byste si rozbily vztah a můžete přijít i o 

celou rodinu a to za to nestojí. Svobodné Rybky by měly být opatrné, koho si pouští k tělu, 

jelikož ne každý k vám chová čisté a upřímné city. 

 

Těšte se: KNIHA  

 

Karta KNIHA Rybám odhalí mnohá tajemství, která nevěděla nebo 

netušila. Hodně se v tomto roce budou Ryby učit, poznávat, zkoumat a 

hledat další a další možnosti. Otázka: „Jak se to dělá?“ bude na 

denním pořádku. Objeví mnohé informace, což podpoří jejich 

duchovní růst a intelekt. Ale i ve vztazích budou excelovat svou 

vzdělaností a informacemi, až tím někdy polezou okolí na nervy. 

Duchovně budou ryby opravdu na výši. Ale pozor je třeba dbát i o 

tělesné a materiální záležitosti, které nesmíte zanedbávat. Hlavně 

vztahy by měly být u vás priorita číslo jedna a ne jen koukat na sebe. 



Předpověď na rok 2017 

Blanka Magicstar - www.magicstar.cz 

 

  Stránka 
42 

 
  

Zkuste partnerovi navrhnout nějaký výlet, kde byste si odpočinuly, poznaly nové místo a 

hlavně nahodily vztah. 

 

Dejte si pozor: KOTVA  

 

Ryby by měly být opatrné hlavně v oblasti práce a vtahů. Stačí jedno 

neuvážené rozhodnutí a může se vám vše zhroutit jako domeček 

z karet. V každém případě dvakrát měřte, než začnete něco dělat. Že 

vás čekají nové pracovní nabídky, nemusím říkat, v tomto směru to 

bude pro Ryby velice zajímavé. Ale buďte opatrné, nejprve si zjistěte 

fakta a pak něco podepisujte. Špatné rozhodnutí, může narušit jak 

finanční stabilitu, tak i vztah. Rozhodně nehazardujte s tím, co máte 

jisté. Rozhodně neříkám, že musíte stát na jednom místě, to byste se 

neposunuly dál milé Ryby, ale troška obezřetnosti v obchodních a 

pracovních jednání vám neuškodí. Ba právě naopak odhalíte ty, kteří 

vás budou chtít obalamutit. 

 

Vztahy a rodina: MYŠI  

 

V roce 2017 nebudou mít na růžích ustláno, co se týká vztahů. Některé 

vztahy budou stresující až vyčerpávající, a to pro citlivé ryby nebude 

lehké ustát, místo aby hledaly východisko a krizi zažehnaly, raději 

vztah ukončí. Jenže Ryby nedokáží být sami a tak se vrhnou do náruče 

dalšího člověka, kde po nějaké době budou zažívat zase to samé a tak 

dokolečka dokola. Uvědomte si milé Ryby, že partner je zrcadlo a 

ukazuje vám to, co sami nemáte zpracované.  

 

 

Průvodce zdravím: KLÍČ  

 

Rok 2017 přináší Rybám pevné zdraví a uzdravení z nemocí. Své 

zdraví můžete podpořit meditacemi, hlavně psychiku, procházkami 

v přírodě a výlety, které vás nabijí dobrou energií a navíc upevní 

rodinné a přátelské vztahy. Pokud přeci jen propadnete vašim 

oblíbeným depresím milé Rybky, uvařte si na zklidnění meduňku 

lékařskou nebo si nakapejte na lžičku 20 kapek kozlíka lékařského, 

který není návykový a zklidní vás jako miminko. 

 



Předpověď na rok 2017 

Blanka Magicstar - www.magicstar.cz 

 

  Stránka 
43 

 
  

Finance: PTÁCI  

 

Ve finanční oblasti trošičku zavládne chaos, peníze jednou budu a pak 

zase nebudou, tak se to bude střídat celý rok 2017 jak na běžícím pásu. 

Hodně za to bude moct Rybí přelétavost, kdy budou měnit práci jak 

ponožky. Tu se něco nebude líbit, tam to je takový, tady je šéf blbec 

apod. Vždy si citlivé Rybky něco najdou. Tak když vám nevoní, milé 

Rybky být zaměstnanec, co takhle začít s někým spolehlivým nebo 

samostatně podnikat? 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Rok 2017 bude pro Ryby plný změn, hlavně v pracovní oblasti a ve vztazích. Nejvíce by se 

vám mělo dařit v těchto měsících: leden, únor, březen, květen, červen, červenec září, říjen, 

listopad. Opatrní buďte v srpnu, dubnu a v prosinci. Tyto měsíce budou pro vás velice 

důležité ohledně plánování a změn ve vašem životě, proto si vše dobře promyslete. 

 

 

Čarování pro rok 2017 
 

Vše na zemi vibruje velice silnou a krásnou energií. I bylinky, které se dají použít k tomu, aby 

nás uzdravily z různých nemocí, ale i pomohly v těžkých životních situacích. Jejich síla a 

moudrost se dá použít pro růst na duchovní úrovní naprosto stejně, jako na fyzické úrovni. Jak 

se říká: „Není bylinka, aby na něco nebyla.“ Bylinková magie je jednou z nejsilnějších magií, 

které dokáží změnit náš život k lepšímu po všech stránkách. A věřte, že ony bylinky čekají na 

to, kdy přijdete a požádáte je o pomoc. Pojďme se tedy podívat jak na to. 

 

 

OCHRANA DOMOVA PŘED NEŽÁDOUCÍMI BYTOSTMI 

 

Když se doma cítíme dobře, rádi se tam vracíme, abychom si ve svém domově udrželi dobré 

energie, musíme proto něco udělat. Proto si každou sobotu udělejte silný odvar z anděliky a 

vykropte s ní celý dům či byt. Nežádoucí bytosti a energie se vám obloukem vyhnou a váš 
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domov bude naplněn pozitivní energií. Vy i vaši milovaní se do svého domova budete rádi 

vracet. 

 

OCHRANA PŘED ZLODĚJI 

 

Pro ochranu domova před nevítanou návštěvou, pověste nad dveře červený látkový sáček se 

stahovací šňůrkou naplněný kmínem. Kmín je silně ochranná bylina, díky ní budete chráněni 

před vším, co vám bere energii či majetek. Jen buďte rozumní a nezapomínejte zamykat 

dveře!!! 

 

OCHRANA PŘED POMLUVAMI 

 

Pomluvy nejsou nic příjemného a pěkně nám dokáží osladit život. Můžeme se před nimi 

chránit tak, že do černého látkového sáčku se stahovací šňůrkou dáme hrst syrové rýže a listy 

z rozmarýnu. Vezměte hotový sáček do ruky a vizualizujte si, že se pomluvy rozpouštějí jako 

dým. Drbny si najdou jiný objekt svého zájmu a vy budete mít pokoj. 

 

NEZVANÍ HOSTÉ  

 

Zná to snad každý z nás, je víkend a my chceme mít klid, jenže najednou přijede nečekaná 

návštěva a my, ač máme jiné plány, se ze slušnosti přizpůsobíme dané situaci. Na tyto 

„přepadovky“ výborně působí svazek česneku, který zavěsíte nad vstupní dveře. Každý, kdo 

by chtěl k vám přijít bez pozvání, si dvakrát rozmyslí, zda překročí práh vašeho bytu či domu. 

No, a vy budete mít klid. 

   

OCHRANA DĚTÍ 

 

Děti jsou to nejcennější, co máme a proto je chráníme, jak to jde. Chránit je můžeme i pomocí 

bylin. Dejte do postýlky pod polštář bobkový list a vizualizujte si ochranu, o kterou žádáte. 

Pokud máte děti větší a již všude možně cestují, dejte jim do bot rozdrcený fenykl. Vašim 

dětem se tak dostane silné ochrany a ani o tom nebudou vědět. 
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OCHRANA RODINNÉHO ŠTĚSTÍ 

 

Aby byla vaše rodina chráněná a dařilo se vám na všech úrovních života, udělejte každou 

sobotu kytičku z rozmarýnu, bazalky, petržele a máty.  Přidejte pár listů kapradí, aby kytice 

vypadala lépe a dejte do vázy na hlavní stůl ve vašem domě. Dostane se vám, vašim 

milovaným i domovu silné ochrany. Nezapomeňte však kytici každý týden vyměnit za novou. 

 

PRO PŘIVÁBENÍ LÁSKY 

 

„Láska je kořením života a bez ní život šťastný není,“ zpívá se v jedné písni. Abyste si 

,,přitáhly“ lásku, po které toužíte, snězte jablko, semínka z něj dejte na bílou látku a usušte je 

ve stínu. Pak jadérka posypte levandulovou drtí a uschovejte pod vaším polštářem. Toto 

kouzlo k vám přivábí partnera, který vás bude věrně milovat. Lze aplikovat na oboje pohlaví. 

 

JAK BÝT MILOVÁN / MILOVÁNA 

 

Není nic příjemného, když někoho milujete a on či ona vás přehlíží. Na toto trápení smíchejte 

okvětní lístky červené a bílé růže, přidejte špetku skořice a anýzu. Vše pořádně promíchejte a 

vložte do růžové krabičky s ručně psaným přáním a jménem milované osoby. Pak krabičku 

zavřete, převažte růžovou mašlí a uschovejte. Váš miláček si vás všimne a zahoří k vám 

neutuchající láskou. 

 

UDRŽENÍ LÁSKY 

 

Aby nám vztah vydržel, je třeba o něj pečovat stejně jako o květiny, ale proč si trošičku 

nepomoct magií bylin. Pokud si chcete svého miláčka udržet i jinak než dobrou kuchyní a 

vlídným chováním, svažte dvě santalové tyčinky červenou stužkou a schovejte je pod matraci 

do středu postele. Váš vztah pak bude stejně krásný jako na začátku vašeho seznámení. 

 

JAK ZJISTIT ŽE VÁS NĚKDO MILUJE 
 

Abychom zjistili, zda nás někdo opravdu miluje či ne stačí, když napíšete jméno dotyčné 

osoby na kousek papíru a pak na něj naskládáte hromádku kaštanů tak, aby vznikla malá 

pyramidka. Pak už jen stačí si počkat na vhodný okamžik, ona osoba vám řekne, co k vám 

doopravdy cítí. Upozorňuji, že je třeba být připraven i na nemilé zprávy. 
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UZDRAVENÍ ZLOMENÉHO SRDCE 
 

Když se dva lidé rozejdou, každá vzpomínka na dotyčnou osobu bolí, cítíme se zrazeni, 

poníženi a nevíme jak se zbavit té nepříjemné bolesti u srdce. Najděte jilm a obejměte ho. 

Přejte si, ať vás uzdraví z nešťastné lásky. Jako odměnu za vaše vyléčení ponechte u kořenů 

jilmu minci. Po této proceduře se budete cítit mnohem lépe a vaše srdce se zahojí. 

 

NOČNÍ RADOVÁNKY 

 

Pokud se chystáte na dámskou či pánskou jízdu a chcete, aby vše dobře dopadlo. Než 

vyrazíte, nasypte si do bot trošku skořice. Podvědomě půjdete tam kde je dobrá zábava, 

příjemní lidé se navážete nové známosti a s přáteli si užijete senzační večer, na který budete 

celý život vzpomínat.  

 

ŠTASTNÝ DOMOV 
 

Šťastný a spokojený domov kam se všichni rádi vrací je snem každé dobré hospodyňky a 

matky. Aby tomu tak bylo, pěstujte hodně fialových květin, jako jsou fialky, levandule apod. 

Fialové květiny nosí do domu klid, harmonii a zároveň chrání váš domov. Zde platí pravidlo, 

že čím více tím lépe. Proto mějte v každé místnosti minimálně tři květináče s těmito poklady. 

 

NABITÁ PENĚŽENKA 
 

Pokud chcete mít stále plnou peněženku, vložte za úplňku do peněženky co nejvíce peněz, 

papírové i kovové. Každý kout peněženky i všechny peníze pořádně prosypte najemno 

nastrouhaným muškátovým oříškem. Uvidíte, jak se vám budou peníze v „nabité peněžence“ 

stále množit. Koření z peněženky nevysypávejte, vysypali byste si bohatství. 

 

VÝHRA V LOTERII 
 

Kdo by nechtěl vyhrát ve sportce nějakou tu korunku navíc, ale jak se říká: „když si neřeknu, 

nic nedostanu.“ Proto dejte Vesmíru jasně najevo, že chcete vyhrát. Smíchejte najemno 

nastrouhaný sušený zázvor, muškátový oříšek a šalvěj. Touto směsí posypte již vyplněný a 

podaný tiket, který uložíte někam hodně vysoko na bezpečné místo a nechte jej tam do doby, 

kdy bude tah. Toto kouzlo vám přitáhne výhru. 
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ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ 
 

Pokud chcete, aby se vám v podnikání dařilo a měli jste úspěch, dejte ke vchodovým dveřím 

své firmy či kanceláře misku se sezamovými semínky posypanými zlatou barvou. Vy sami 

neustále noste u sebe kousek kořene zázvoru, abyste klienty přitahovali jako magnet. Tato 

kouzla vám dopomohou ke šťastnému a spokojenému podnikání a finanční jistotě.  

 

PRO ŠTĚSTÍ 
 

Abyste měli v životě štěstí a odvrátili od sebe vše zlé a nepříjemné, noste jako přívěšek u 

klíčů borovou šišku. Každé ráno než odejdete z domu, pomořte borovou šišku do listů 

z rozmarýny a vizualizujte si svůj den, takový jaký chcete, aby byl. Tím získáte silný a mocný 

talisman, který vás ochrání před vším zlým a navíc vám přiláká do cesty nenahodilé náhody, 

které vás dovedou ke šťastnému a spokojenému životu. 

 

NA LEPŠÍ SPANÍ 
 

Není snad nic horšího, než se celou noc převalovat a čekat kdy konečně usnete. Aby se vám 

dobře a rychle usínalo, dejte půlhodinu před spaním do aromalampy jednu kapku jasmínu, 

jednu kapku meduňky citrónové a dvě kapky šalvěje, zapalte pod esencemi čajovou svíčku a 

zalejte vařící vodou. Vaše podvědomí tak dostane signál, že je čas jít spát a vy se dobře 

vyspíte i bez počítání oveček. 

 

NA POSÍLENÍ ZDRAVÍ A REKONVALESCENCI 
 

Nemoc dokáže pěkně znepříjemnit život a nadělat hodně paseky, proto kdo může, hlídá si své 

zdraví, jak to jen jde. Abyste se rychleji zotavili po nemoci a podpořili své zdraví, dejte do 

aroma lampy dvě kapky santalového dřeva, zapalte pod esencí svíčku a zalijte horkou vodou 

s prosbou o navrácení zdraví. Vaše zdraví se začne zlepšovat a navrátí se vám zpět. 

 

PRO POVZBUZENÍ SEXUÁLNÍ TOUHY 
 

Zná to snad každý, po letech manželství, kdy touha již vyhasíná, a my máme pocit nudného 

stereotypu. Abyste navodili tu správnou atmosféru a znovu prožili krásný večer plný vášně, 

dejte hodinu před plánovaným aktem do aromalampy v ložnici kapku vanilkové esence a dvě 
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kapky esence z pačuli a uvidíte, co se bude dít. Tyto přírodní afrodiziaka vám pomohou, aby 

váš intimní život opět fungoval tak jak má. 

 

Přeji vám příjemné čarování a mnoho štěstí v roce 2017.  

 

 

Blanka Magicstar  

www.magicstar.cz  

+ 420 739 021 113 

 

 

 

 

 

 

 


