
PŘEDPOVĚĎ NA 

ROK 2018  

BLANKA 

MAGICSTAR 

 
 

 

Za pár dní tu máme rok 2018. 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 2018 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 2018. Tyto informace 

jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tématice. 

 

Blanka Magicstar 

www.magicstar.cz 

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

 

 

,,JEN NA NÁS ZÁLEŽÍ, JAKÝ NÁŠ ŽIVOT BUDE“ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.magicstar.cz/
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CO NÁS ČEKÁ  

V ROCE 2018? 

 
 

Co vám poradí karty?  

 

Jaký bude rok 2018 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, Tarotové karty vám ukáží správný směr! 

 

 

 

 

Pojďme si udělat rekapitulaci starého roku a zároveň se podívat co nového nám přinese rok 

2018. 

 

 

 

 

 

V roce 2017 nám vládla karta KOLO ŠTĚSTÍ, kdy jsme si díky 

nerovnováze, kterou tento rok přinesl připadali jako na horské dráze 

s pocitem, že si s námi osud hraje vabank a čeká kdo z koho. Ale i tak to 

byl dobrý rok, který přál hlavně těm kteří se nebály  přijmout výzvu a 

změnit to co bylo potřeba v prospěch sama sebe i svého okolí. 

Nejdůležitější v tomto roce byly vztahy, které ovlivnily naše obchody, 

práci, finance, zdraví ale i náš osobní život. Jako bychom v této oblasti 

nepřetržitě čelily výzvě a rozhodovaly se kudy půjdeme, co budeme dělat, 

někdy bylo těžké najít vhodné řešení, hlavně v oblasti lásky a partnerských 

vztahů, ale i tak se nám povedlo i tyto zkoušky vládnout. To co mělo 

odejít, odešlo a to co mělo zůstat získalo na pevnosti a stabilitě. Kolo osudu se točilo jasně, 

ale spravedlivě až se nám někdy hlava zamotala. Ano, byl to náročný rok, ale byl to rok 

příprav na rok nadcházející, rok 2018. 
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Pokud jste si mysleli, že rok 2017 byl jízda mohu vás ubezpečit, že to byl 

slabý odvar toho co nás čeká, takže si připravme svaly  na zběsilý závod 

Grand Prix, který nám předvede nadcházející rok 2018 ve znamení karty 

SPRAVEDLNOST. Kdy se naše karma ozve naplno a to proto, abychom 

nastolily rovnováhu v našich životech a daly do pořádku vše, co nefunguje 

či jinak pokulhává. Tento rok se ponese v hesle ,,Co jsme zasely, to také 

sklidíme.“ A já doufám, že tato sklizeň bude u většiny z nás slibná, sladká 

a příjemná. Ale nebojte se, Vesmír není až tak krutý vtipálek, když uvidí, 

že se snažíte ve svém životě nastolit tak potřebnou harmonii, tj. najít si a 

rozdělit čas na sebe, rodinu, práci a přátele, jistě nám podá pomocnou ruku 

a pomůže s těžkým břemenem našeho Osudu. My tak získáme potřebný 

nadhled a vše dokážeme v klidu a grácií vyřešit, tím opět nastolíme mír a radost v našich 

životech. Pojďme se tedy podívat na podrobný celkový Tarotový rozbor pro rok 2018, ale i na 

jednotlivá znamení Zvěrokruhu a to jak po vztahové, finanční, pracovní i zdravotní stránce. 

 

 

 

 

Karty radí: 

,, MOUDROST A ROZVÁŽNÉ JEDNÁNÍ NÁS DOVEDE KE ŠTĚSTÍ“ 
 

 

 

 

 

Karta na ROK 2018:  

 

SPRAVEDLNOST 

 

Díky kartě SPRAVEDLNOST získáme tu možnost si v roce 2018 ,,vyčistit 

stůl“ a získat ,,čitý štít“. Kdy jindy se nám naskytne tato příležitost, kdy se 

můžeme zbavit nepříjemné karmy tím, že ji vyčistíme a rozhodneme se 

jednat, tak aby náš život byl opět šťastný a spokojený? Po pravdě málokdy 

jsou energie tomuto tématu tak nakloněné jako v tomto roce. Kdy se nám 

povede na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít jaké to je když začnou 

Boží mlýny mlít naplno a bez kompromisu? V některých případech to 

nebude pěkný pohled, ale za to účinný. Nebojte se v roce 2018 jednat, 

snažte se chovat, tak jak si vy sami přejete, aby se ostatní chovali k vám a 

pokuste se najít rovnováhu ve svém čase. Je třeba nést odpovědnost nejen 

za druhé a svou rodinu, ale hlavně za sebe, najít si čas na své milované 

stejně jako pro svou maličkost. Pochopit, že harmonie je tím největším darem našeho života, 

díky ní může vše fungovat k naší spokojenosti a my se pět budeme cítit šťastní. 
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Těšme se: 

 

ESO DISKŮ 

 

Jak se říká, „Všechno zlé je pro něco dobré.“ Když se nám tedy podaří vzít 

do rukou svůj život a odpovědnost za něj, bude se nám dařit ve všech 

sférách našeho života. Je to jako bychom se probudily z noční můry do 

hezkého slunného dne. Někdy prostě musíme jednat, nechat odejít to co 

nás neuspokojuje a brzdí, abychom mohly opět dýchat a žít. Karta ESO 

DISKŮ, nám dodá potřebnou ochranu a požehnání během roku 2018. A ti 

co se nebudou bát převzít za své činy odpovědnost budou odměněni 

příjemnými dary této karty v podobě hezkých vztahů, lásky, dobrých 

pracovních příležitostí, hojností a hlavně spokojeností sama se sebou i se 

svým životem. 

 

 

 

Dejme si pozor: 

 

SLUNCE 
 

I přesto, že karta SLUNCE je ve skrze pozitivní kartou má i svá negativa. 

Dětinské, nevyrovnané chování, touha za každou cenu dosáhnout svého 

bez ohledu na názory a city druhých lidí, bezohlednost a touha po moci či 

penězích, kdy právě finance dáváme na piedestal našich hodnot, nám může 

v roce 2018 docela zavařit a udělat z života malé vnitřní peklo. Najednou 

zjistíme, že ne vše jde tak, jak my chceme a budeme se muset přizpůsobit. 

Pro Hrdopýšky to bude v roce 2018 těžké, ale i zde je velice jednoduché 

řešení. Je třeba pochopit, že v životě jsou nejdůležitější hlavně vztahy a 

začít se podle toho chovat. Pak se energie uvolní a vše půjde tak jak má.  

 

 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

IV. POHÁRŮ 
 

V oblasti vztahů to v roce 2018 nebudeme mít zrovna dvakrát na růžích 

ustláno. Lidé se budou díky svým problémům uzavírat do sebe, vznikne 

tak pocit izolace, osamocení a nespokojenosti. Každý bude vidět sebe a 

své problémy a nebude se chtít zabývat tím, co trápí toho druhého. 

Otevřete své srdce i mysl a uvidíte, jak vaše vztahy rozkvetou a budou 

opět fungovat ke spokojenosti všech zúčastněných. Láska je kořením 

života, stejně jako smích. 
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Finance:  

 

ESO DISKŮ 

 

Po pracovní i finanční stránce nám rok 2018 bude přát vrchovatě. Píle a 

naše úsilí nám začnou přinášet sladké plody naší práce a my konečně 

pocítíme zadostiučinění za naší dřinu a námahu. Můžeme se tedy těšit 

z lepších finančních podmínek. Dařit by se mělo zejména těm, kteří se 

nebojí jednat, převzít odpovědnost i za tuto oblast našeho života a jít si za 

svým snem. Ono dělat práci, která nás naplňuje je tím nejlepším řešením 

jak uvolnit stavidla hojnosti. 

 

 

 

 

 

Průvodce zdravím:  

 

IX. MEČŮ 
 

Rok 2018 bude díky změnám velice náročný na naši psychiku, citlivější 

jedinci mohou trpět depresemi a beznadějí. Ale tomu je třeba se postavit, 

jednat a převzít i v otázce našeho zdraví odpovědnost sama za sebe. 

Abychom se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, bude třeba změnit stravu 

a více v tomto roce hýčkat játra a ledviny, které jsou s těmito stavy úzce 

spojeny. Choďte více do přírody. I když nejste obdařeni hudebním 

sluchem zpívejte. Zpěv léčí. 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Sice bude pro nás rok 2018 velice náročný, ale i tak nám přinese mnoho dobrého. Je třeba se 

nebát jednat, pochopit, že jen my jsme strůjci svého štěstí a neštěstí a nést odpovědnost za svá 

rozhodnutí. Dařit se nám bude v těchto měsících: únor, březen, duben, červen, říjen, listopad a 

prosinec. Velice opatrní buďte v lednu, květnu, červenci, srpnu a září, V těchto měsících 

buďte obezřetní v oblasti vztahů, nezapomeňte dávat najevo lásku jak svému okolí, tak i sobě. 

 

Pokud vás zajímá, jakou předpověď připravily Tarotové karty pro vaše znamení Zvěrokruhu 

pojďme se podívat dál. Snad vás jejich předpověď potěší a dodá sil do nadcházejícího roku 

2018. 

 
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: + 420 793 021 113. 

 

http://www.magicstar.cz/
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ROK 2018 PODLE 

ZNAMENÍ 

ZVĚROKRUHU 

 

Beran (21. 3. – 20. 4.) 
 

 

Karty radí: 

 

,,VZTAHY JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ PENÍZE.“ 

 
Karta na rok 2018: KRÁL DISKŮ 

 
Beránkům v roce 2018 bude dařit hlavně po finanční a pracovní stránce. Pro vaše 

budoucí zajištění doporučuji tyto energie rozumně využít ke své spokojenosti, ale 

nezapomeňte, že život není jen práce. Tento rok se máte naučit, že peníze a 

kariéra nejsou všechno a orientovat se hlavně na vztahy se svým okolím. Berani 

jsou velice houževnatým a pracovitým znamením, ale i tvrdohlavým a někdy 

zahleděným do sebe. Proto je třeba naučit se kompromisu, vidět svět i z jiné než 

ze svojí perspektivy. Když se Beránkům povede najít cestu k lidem ve svém 

okolí, upevní tak pracovní, přátelské, partnerské a rodinné vztahy. Hodně vám 

v oblasti vztahů pomůže, když přestanete vidět jen sebe a svou realitu světa, 

zkuste více poslouchat než mluvit a použijte místo věčných argumentů spíše 

empatii, která vám otevře cestu k srdcím druhých lidí. Tím se uvolní energie 

hojnosti na maximum a vám se bude tento rok dařit ještě více než kdy jindy ve 

všech sférách života. 
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Těšte se:  

 

IV. DISKŮ 
 
Hojnost a úspěch vám v roce 2018 vrchovatě přeje, drazí Beránci, ale je třeba si 

uvědomit, že hojnost má více podob ne jen tu finanční a úspěch, ale i to že se 

cítíme dobře a máme u sebe někoho o koho se můžeme opřít. Úspěch a hojnost 

jsou uloženy v nás samotných, je to jen energie, kterou vyzařujeme  když se 

cítíme dobře po těle i po duši, naše vibrace se natolik zvýší, že se nám začne dařit 

v celé sféře našeho života. Energie se uvolní, problémy se minimalizují a my 

vidíme cestu a řešení z různých problémů a starostí. Pokud toto, milý Beránci 

pochopíte, stanete se vítězi nad svým osudem, začnete držet pevně otěže svého 

života a prožijete velice krásný, stabilní a spokojený rok 2018.  

 

 

 

 

Dejte si pozor:  

 

IX. MEČŮ 

 

Je jen na vás drazí Beránci, zda se v roce 2018 budete utápět v beznaději, 

vzteku a nespokojenosti, zda budete kolem sebe kopat jak splašený kůň  

a plivat hadí slinu na všechny strany, nebo zda se probudíte a zjistíte, že za 

každým mrakem svítí slunce a život není tak zlý. V tomto roce si tedy 

hlídejme vztek, tvrdohlavost a náladovost. To že se vám na první pokus 

něco  hned nepovede ještě neznamená, že jste selhaly a že máte propadat 

depresím a být na své okolí nepříjemní. Když to nejde teď, půjde to 

později. Psychika totiž může hodně ovlivnit to jak se vám bude tento rok 

dařit. Nezapomeňte, že to špatné, to čeho se bojíme, se umí realizovat 

daleko rychleji než to po čem toužíme. Tak že i zde se naučte nasměrovat 

své myšlenky k úspěchu a vše bude pořádku.  

 

 

Vztahy a rodina:  

 

PÁŽE MEČŮ 
 

Díky kritičnosti a nejasným informacím může z vaší strany dojít 

nepříjemným nedorozuměním, která mohou nepříznivě ovlivnit jak vaše 

pracovní, tak i rodinné vztahy. Než někoho začnete peskovat pro jeho 

nedostatky, zamyslete se nad tím proč to tak je. Co vám dané téma má 

sdělit neb co máte pochopit. Je třeba si uvědomit, že ne vždy máme super 

den a jsme jen lidé, kteří někdy dělají chyby. Proto se spíše snažte o 

klidnou diskuzi, kdy si popovídáte o tom co vás trápí. Je to lepší varianta, 

než se hádat a nepříjemně  se obviňovat. Díky trpělivosti komunikaci 

můžete zažehnat mnoho budoucích problémů, které by ve vztahové oblasti 

zbytečně vznikly. Též nezapomeňte si udělat čas na ty, kteří vás milují a 

podporují každém okamžiku vašeho života. Je velký dar, který není dán 

každému. 
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Průvodce zdravím:  

 

ZAMILOVANÍ 

 

V oblasti zdraví věnujte velkou pozornost životosprávě, pravidelnému 

odpočinku a pokud je to možné i sportu. Při nejmenším choďte na 

procházky. Pohyb a stava bude pro vás tento rok velice důležitá. V roce 

2018 se mohou Berani potýkat se zdravotními problémy v podobě 

nepříjemného bušení srdce, pozlobí vás i s párové orgány, jako jsou plíce, 

ledviny, vaječníky a varlata. V toto oblasti je dobré nic nezanedbat, proto 

pokud se objeví problémy navštivte včas lékaře, aby jste zabránily 

zbytečným zdravotním komplikacím.  

 

 

 

 

Finance:  

 

MÁG 

 

Jste tvůrci svého života, na to nezapomínejte, milí Berani. Díky vaší 

houževnatosti, pracovitosti a nasměrování se můžete tento rok finančně 

zajistit na dlouhá léta dopředu. Ale je jen na vás jak se k tomuto tématu 

postavíte. Můžete tyto příhodné energie využít jak ve svůj prospěch, tak i 

k zajištění rodiny a svých blízkých. Jediné na co si dávejte pozor je lakota, 

která vám tyto požehnané energie může zastavit na dlouhá léta dopředu. 

Spíše se řiďte heslem:,, Když se najím já, nají se i ostatní.“ Být rozumně 

štědrý není nic zlého ani špatného, ba právě naopak tímto skutkem 

uvolníte energie hojnosti a bude se vám dařit víc než léta předešlá.  

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v lednu, březnu, dubnu, srpnu a říjnu. Velký pozor si dejte v měsících 

únoru, květnu, červnu, červenci, září, listopadu a v prosinci. Tato měsíce budou velice 

důležité v oblasti vztahů a hojnosti. Pokud opomenete na dobré vztahy s okolím, bude se vám 

špatně dařit i po finanční stránce. A to je přece škoda,když vám energie v roce 2018 tak přejí. 
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Býk (21. 4. – 21. 5.) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty radí: 

 

,,OTEVŘETE SE NOVÉ KRÁSE VE VAŠEM ŽIVOTĚ.“ 

 

 

 
 

Karta na rok 2018: PÁŽE DISKŮ 

 

Pokud Býci najdou harmonii sami v sobě i se svým okolím mělo by se jim 

v roce 2018 velice dařit po všech stránkách. I zde bude kladen důraz na 

vztahy a to ne jen na naše vztahy s okolím, ale hlavně na náš osobní vztah 

sám k sobě, což bude hlavním tématem tohoto roku. Prostě a jednoduše 

řečeno ,,To co budete vyzařovat, to budete dostávat.“  V roce 2018 se vám, 

milý Býci, otevřou nové možnosti jak po finanční a pracovní stránce, tak 

že se budete mít v této oblasti velice dobře, tak i v oblasti vztahů. Budou 

zde možnosti napravit staré křivdy a nastolit odpuštění a pokračování ve 

vztazích, které pro vás mají smysl. Vy osobně budete dostávat ,, 

informace“, které vás spolu s vaším osobním růstem poposunou dál a vy 

pochopíte co je v tomto životě pro vás důležité a co nikoliv. Díky tomuto 

poznání přestanete svou drahocennou energii plýtvat, tam kde je to zbytečné a zaměříte se na 

věci, které mají pro vás smysl a kde bude vaše energie zúročena.  
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Těšte se:  

 

IV. HOLÍ 

 

,,Radujme se , veselme se…“ zpívá se v jedné písni. Co víc si přát, drazí 

Býci. Tento rok vám budou energie velice nakloněny, dá se říct, že budete 

požehnání Vesmírem, díky tomu se vám bude dařit. A vy konečně po 

dlouhé těžké době zažijete radostné a období kdy si budete alespoň trošku 

moci užít štěstíčka a klidu, po které jste tak toužily. Ale nic není zadarmo a 

v tomto Vesmíru obzvlášť. Proto nezapomeňte, že štěstí je ve vás! 

Opravdové štěstí se neskrývá se ani ve věcech, ani v osobách, v ničem 

hmotném a spojeném s tímto světem. To vše jsou jen pozlátka, která nás 

mají odvést od pravé reality. To opravdové štěstí  skryto ve vašem 

osobním pocitu radosti a spokojenosti. Nic víc. 

 

 

 

Dejte si pozor:  

 

VELEKNĚZ 

 

Ortodoxní myšlení a strach z nového vám může zabrzdit váš postup v před 

a spokojený život. Proto buďte velice obezřetní, milý Býci a spíše než na 

radu svých přátel dejte na svou intuici a vnitřní pocit. Ne vždy platí, že to 

co je dobré pro jednoho je dobré pro druhého. Každý člověk je originál, 

každý prožívá svůj vlastní román zvaný život a to co funguje jednomu 

nemusí zákonitě fungovat druhému. Též být uvězněný ve svých 

domněnkách a nenechat si nic vysvětlit není moc dobré a dá se říct, že 

tento postoj Býkům velice škodí. Proto se snažte pomocí klidné 

komunikace se svým okolím najít společnou řeč. Též opustit tyto stará 

dogmata, která v sobě zbytečně nosíte a která vám pak dělají bloky není 

k zahození, uvolníte tak pozitivní energie do vašich životů. 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

SÍLA 
 

Pokud nebudete vztahy ve vašem okolí kontrolovat a snažit se mít za každou cenu 

poslední slovo, budou vaše vztahy velice krásné a plné radosti. Ono mezi námi, 

drazí Býci, nemá smysl se snažit mít vše pod palcem a v oblasti vztahů to platí 

dvojnásob, zbytečně vás to vysiluje a zbavuje radosti i energie. Proto přijměte své 

okolí, ale i sebe sama takové jaké je. Uvolníte tím energii, která vše blokuje a 

vytváří zbytečný napnelismus. Pokud tak učiníte, zjistíte jak báječné máte přátele, 

jak skvělý je vás partner, jak úžasné máte děti či rodiče. Vše se krásně projasní a 

vy se zbavíte zbytečných starostí v této oblasti. Radost a vztahy jsou tím 

největším pokladem v našem žití. 
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Průvodce zdravím:  

 

SVĚT 

 

V oblasti zdraví by měly Býci v tomto roce věnovat pozornost hlavně 

regeneraci, odpočinku a vhodné životosprávě. Pokud jste masožravec a 

milujete vepřové či uzeniny, věnujte svému tělu očistnou kůru v podobě 

lehké stravy, kdy budete víc jíst ryby, drůbež a to milované vepřové nebo 

uzené kolínko si dopřejte čas od času. Uvidíte, jak se budete hned cítit 

lépe. Též pohyb bude pro vás v roce 2018 velice důležitý, stejně jako 

pravidelné jarní a podzimní očistné kůry v podobě bylin či diety. Sice to 

zní hrozně, ale mezi námi, zdraví máte jen jedno a pár dní kdy mu 

dopřejete regeneraci vás nezabije, ba právě posílí a vy se budete cítit plní 

síly. 

 

 

 

Finance: 

 

ČASOVÝ HORIZONT: IX. POHÁRŮ 

 

 Snaha předešlých let bude v roce 2018 korunována velkou odměnou a 

Býci v pracovní i finanční oblasti konečně zažijí pocit štěstí, spokojenosti, 

stability a hlavně hojnosti. Což vám ze srdce přeji. Jen bude třeba nastolit 

harmonii jak ve vás samotných, tedy radovat se z těchto darů, které jste si 

tak poctivě vydřely, tak být i obezřetní a myslete i na zadní vrátka. Kdo ví 

co nám přinese další rok, rok 2019. Proto se zbytečně nezadlužujte, 

neberte si půjčky a hypotéky pokud nemusíte a snažte se vyjít s tím co 

máte. O dostatek v finanční oblasti se bát nemusíte bude na vše co 

potřebujte a dokonce i něco navíc, třeba proto aby jste si konečně udělaly 

hezkou dovolenou. 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, v červenci, srpnu, září a v říjnu. 

Obezřetní buďte v červnu, listopadu a v prosinci, kdy může dojít ke střetům a nedorozuměním 

ve vztahové i pracovní oblasti. Proto než začněte kopat kolem sebe se nejprve pořádně 

nadechněte, nebo počítejte do sta a pak jednejte. A hlavně odpočívejte, aby jste měly sílu jet 

dál. V negativních měsících to bude obzvlášť potřeba, bude vám docházet síla. 
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Blíženci (21. 5. – 21. 6.) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty radí: 

 

,,BUĎTE ROZHODNÍ VE SVÉM ROZHODOVÁNÍ I ČINECH.“ 

 

 
 

 

Karta na rok 2018: ZAMILOVANÍ 

 

 Karta Zamilovaní je vysloveně kartou Blíženců, proto vám přináší do roku 

2018, drazí Blíženci, možnost nalézt harmonii sama v sobě a díky tomu 

dojít k vytouženému pocitu klidu a štěstí. Hlavní důraz tento rok bude u 

vás kladen na rozhodnost jak v myšlení tak i v činech. Nebojte se řídit 

svým srdcem a intuicí, jen tak dojdete k vnitřnímu klidu a vaše vnitřní 

rozhádanost bude pryč. Hodně vám tento rok pomůže váš komunikační 

talent a touha po společnosti. Tento rok bude mít velký vliv na vaše 

vztahy, drazí Blíženci a dá se říct, že budete vysloveně tlačeni k tomu aby 

jste začaly stát za svá slovem a konečně plnily své sliby. Už nebude možné 

utíkat před odpovědností a díky tomu, že začnete plnit své sliby zlepší se 

vaše vztahy s okolím, začnete v sobě cítit jisti, tím pádem si budete i více 

věřit a dokonce se vám začne víc dařit i po pracovní i finanční stránce. Jen to chce trochu 

disciplíny a váš rok 2018 bude přímo nádherný.  
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Těšte se:  

 

X. DISKŮ 

 

Díky podpoře vašich přátel a rodiny, pokud nějakou máte, bude vaše cesta a 

snaha plnit své sliby a být více vyrovnaní mnohem jednoduší. Blíženci jsou 

hodně oblíbení ve společnosti což je vaše velké plus. Navíc vám tento rok 

přeje štěstí v lásce, kdy můžete dát do pořádku pošramocené vztahy a nebo 

najít novou lásku. Rozhodnutí bude hlavně na vás. A co je důležité, pokud jste 

nespokojeni se současnou prací rok 2018, přeje nalezení vhodnějšího a lépe 

placeného zaměstnání. Ti blíženci, kteří budou chtít uplatnit svůj rétorický 

talent se mohou s chutí pustit do podnikání v oblasti obchodu a služeb, kde 

svou upovídanost náramně uplatní. Úspěchy jsou zde nachystané a jej jen na 

vás milí Blíženci zda je využijete nebo zda se bude bát sami sebe a svých 

strachů. 

 

 

 

Dejte si pozor:  

 

X. MEČŮ 

 

 Ano, strach, nejistota pocit, že není vše, tak jak má dokáže Blížencům 

zamotat život. Proto si tento rok hlídejte hlavně psychiku, která vám může 

pěkně zlomit vaz a tím pádem zničit vše na čem jste dosud pracovaly. Je 

ovšem třeba si uvědomit, že jistoty na kterých lpíte se časem mění, stejně tak 

jako vy rostete a měníte se mění věci a lidé kolem vás. Každá, i když příjemná 

změna, tedy i ztráta pofidérních jistot je pro vás, drazí Blíženci velice 

bolestivá, ale není to ještě důvod propadat malomyslnosti a přestat si sám sebe 

vážit. Nezapomeňte, že vaše myšlenky tvoří vaši realitu a to čeho se bojíte se 

vám zhmotní mnohem rychleji než to po čem toužíte a co vám dělá radost. 

Proto bude pro Blížence v roce 2018 velice důležité myslet pozitivně a pokud 

možno se i tak chovat. To ovšem neznamená být jak blázen pořád Happy. 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

PÁŽE HOLÍ 

 

Díky tomu, že Blíženci budou mít v roce 2018 hodně co dočinění sami se 

sebou a budou se snažit udělat si pořádek jak v sobě tak ve vztazích se svým 

okolím bude jim tento rok hodně nakloněn. Jejich snaha bude opětována 

silnou podporou rodiny a přátel, díky čemuž mohou dát do pořádku rozhádané 

vztahy. Mohou obnovit ,,jiskření“ v současných milostných vztazích, kde jim 

tento nový náboj pomůže nalézt ztracený pocit zamilovanosti. Což obnoví i 

jejich sexualitu a touhu být v blízkosti milovné a milující osoby. Nezadaní 

Blíženci mohou najít svou životní lásku a dát vale své přelétavosti. Tím 

získají vnitřní klid a životní jistotu. 
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Průvodce zdravím:  

 

KRÁL POHÁRŮ 

 

Ve zdraví by si měly Blíženci hlídat hlavně psychiku, jejich citová labilita 

jim může hodně zavařit a udělat z života jejich malé soukromé peklíčko. 

Navíc se tento stav může krásně odrazit i na fyzické úrovni v oblasti zdraví 

v podobě bolesti žlučníku, tlačení jater a problémech s ledvinami. Snažte 

se tedy nepropadat depresi a pokud něco nejde tak jak chcete netrpte se 

tím. Raději se projděte v lese, kde načerpáte mnoho nových sil nebo se 

věnujte meditaci. 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

SÍLA 

 

Pokud Blíženci zkrotí svou nevyrovnanost a nestálost a vedou do svého 

života trošku té disciplíny, začne se jim po pracovní stránce hodně dařit. 

Dokonce mohou najít i lepší zaměstnání kde dostanou více peněz a tím 

pádem se i lépe zajistí do budoucna. Tak  že je jen na vás drazí Blíženci 

zda budete tento rok žít v hojnosti a blahobytu nebo zda se budete pachtit 

za holým přežitím 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v únoru, březnu, dubnu, červnu, červenci, srpnu, září a listopadu. Velké 

zkoušky přijdou v měsících lednu, květnu, říjnu a v prosinci. Zde doporučuji Blížencům 

velkou opatrnost, jelikož bude kladen velký důraz na jejich stabilitu a to jak duševní, tak i 

finanční a ve vztazích. 
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Rak (22. 6. – 22. 7.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty radí: 

 

,,ŠTĚSTÍ SE NESKRÝVÁ VE VĚCECH, 

ANI V LIDECH, ALE JE SKRYTO VE VÁS.“ 

 
 

 

Karta na rok 2018: ZAMILOVANÍ 

 

 Rok 2018 bude pro Raky velice důležitý, jelikož nadešel čas kdy po 

veškeré péči rodině a svým bližním, se mají začít věnovat hlavně sobě. 

Ono to je logické, milí Raci, když se začnete mít zdravě rádi, začnete o 

sebe pečovat se stejnou láskou jako o své milované a pochopíte, že vaše 

spokojenost sama se sebou se odráží i ve vašem okolí a tím vás nenáhodné 

náhody činí šťastnými, objevíte to co jste celý život hledali. Lásku, štěstí, 

radost z života a porozumění ve svém okolí. Tím že přijmete svou citlivost 

a nebudete ji skrývat za drsnými gesty ale  uděláte z ní svou silnou stránku 

otevřou se vám nové možnosti v pracovní i vztahové oblasti. Zbavíte se 

toho co vás tíží a brzdí, aniž by jste slzu uronily a dokážete přijmout to co 

je pro vás dobré a co vám pomůže k úspěchu a spokojenosti. Řiďte se svou 

intuicí a váš život se z nesnesitelného pekla pomalu ale jistě změní v příjemné prožívání vaší 

existence zde na zemi. 

 

 

 



Předpověď na rok 2018 

Blanka Magicstar – www.magicstar.cz 

  

  
Stránka 19 

 
  

Těšte se:  

 

VI.POHÁRŮ 

 

V rodině ve svých přátelích budou mít Raci velkou oporu, sice ze začátku 

nebudou vaši bližní chápat co se děje, že již neskáčete, tak jak pískají, 

protože se tento rok naučíte říkat NE a udělat si čas i pro sebe, ale pak si 

na to zvyknou a budou vám nápomocni. Ono se totiž těžko zvyká na 

samostatnost a ti co nevydrží a budou chtít i nadále jet v nastoleném trendu 

odejdou. Ale ničeho nelitujte, byly to jen lidé, kteří využívali vás a vaše 

milosrdenství. Tak že žádná škoda. Zato přijdou noví přátelé, kteří vás 

podpoří. Tak to prostě v životě bývá, staré musí odejít, aby mohlo přijít to 

nové, co nás udělá šťastnými. Důležité pro Raky bude v tomto roce 

pochopit svou hodnotu a lásku sama k sobě, od toho se pak bude odvíjet 

vše ostatní.  

 

 

Dejte si pozor:  

 

X. DISKŮ 

 

 

Hlídejte si hojnost a peníze milí Raci, v roce 2018 projdete v této oblasti 

nejednou zkouškou. Kdy budete muset pochopit, že nejprve musí být 

zaplaceny vaše pohledávky zajištěny vaše potřeby, aby jste mohly 

spokojeně žít a pak můžete pomáhat a půjčovat peníze. Celá léta jste 

dávali drazí raci a je na čase se naučit začít přijímat. To ovšem souvisí jak 

se vztahy, umět přijímat lásku a péči od druhých lidí, tak i s penězi, kdy se 

budete muset naučit se ohodnotit. To znamená umět si říct o takový plat 

abych nemusela pak ještě po nocích dělat druhou práci, nebo se bála co 

budu za týden jíst, když všechno poplatím. Bude to chtít hodně odvahy. 

 

 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

RYTÍŘ POHÁRŮ 

 

 

Vztahy kolem vás by měly být tento rok velice hezké, milý Raci, tak že se 

není čeho obávat a s chutí se můžete pomaloučku a polehoučku vrhnout do 

svých vnitřních změn, ať vaše okolí s údivem může sledovat jak se 

z ošklivé housenky stává krásný zářivý motýl. Ve vztazích které byly 

pošramoceny se naskytne příležitost k diskusi a o obnově těchto vztahů. Ti 

co touží po zamilovanosti čisté lásce a životním partnerovi budou tento rok 

vyslyšeni a najdou svou lásku. Ale nic nebude zadarmo, vše bude za 

odměnu, za to že se budete mít rádi. Prostě, co vyzařuji, to dostávám.  
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Průvodce zdravím:  

 

HVĚZDA 

 

 

Raci by ve zdraví měli hlídat hlavně tělní tekutiny, jako je krev a lymfa, 

proto nezanedbávejte pravidelnou detoxikaci a to na jaře na podzim. Tím 

navíc posílíte ledviny, játra a svou imunitu. Též je pro raky velice důležité 

aby pily alespoň 2 litr tekutin denně. Káva jim škodí, ale pokud si ke kávě 

dáte dvě skleničky vody, nic se neděje a veškeré škodliviny se z těla bez 

problému vyplaví a káva bude pro vás lék. Však taky čistá káva (bez 

mléka) posiluje srdce. 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

VI. HOLÍ 

 

 

V pracovní i finanční oblasti budou mít Raci v roce  2018 velký úspěch, 

proto taky za vámi budu chodit vaši známí s prosbou o půjčky a pomoc. 

Pokud si tyto energie nechcete blokovat a zase být tam kde jste byly 

nezapomeňte myslet i na sebe. Pomoc je sice dobrá věc, ale ne vždy se 

vám půjčka vrátí včas a to vám pak může udělat velké finanční problémy. 

Zkoušek v tomto směru bude během roku 2018 dost, tak buďte obezřetní, 

ať se i vy máte dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v lednu, únoru, březnu, dubnu, červnu, červenci, říjnu, listopadu a 

v prosinci. Velkou obezřetnost doporučuji v měsících květen, srpen a září, zde přijdou velké 

zkoušky ohledně financí, kdy budete muset čelit mezi citovým vydíráním, nutností a svými 

potřebami. Tak buďte ve střehu. 
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Lev (23. 7. – 22. 8.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty radí: 

 

,,RADOST JE VÁŠ PŘIROZENÝ STAV.“ 

 
 

 

 

Karta na rok 2018: IX.POHÁRŮ 

 

V roce 2018 se bude Lvům velice dařit ve všech úrovních jejich života, 

proto pijte plnými doušky a radujte se ze všech darů, které vám Vesmír a 

život na této planetě poskytuje. Jediné co si musíte ohlídat je skromnost a 

vděčnost za vše co máte. I ten největší král dokáže skromně sklonit svou 

hlavu před těmi, kdo jej podpořili na jeho cestě k úspěchu. Vděčnost za 

vše co dostáváte, není pro každého samozřejmostí a vy se ji, drazí Lvi, 

budete muset tento rok naučit. Díky tomu, že pochopíte, že váš úspěch a 

spokojenost není jen vaší zásluhou ale i podporou vaší rodiny a lidí kolem 

vás, vzájemnou spoluprací, vám otevře cestu k radosti  

a spokojenosti. Po pravdě k čemu by vám byl úspěch, peníze a kariéra, 

když se o to vše nebudete mít s kým rozdělit. Když se o radost dělíme se 

svým okolím je mnohonásobná a proto nezapomeňte myslet i na ty, kteří vás v těžkých 

chvílích podporovali a stáli při vás, když jste spadli na dno. 
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Těšte se:  

 

X. DISKŮ 

 

V finanční a pracovní oblasti je pro Lvi v roce 2018 nachystáno nejedno 

příjemné překvapení, ale jak to na této Planete chodí, nic nebude zadarmo. 

Proto buďte pilní jako včelky, nic neodkládejte na později a snažte si váš 

čas rozdělit spravedlivě, tak aby byl prostor na rodinu, práci i váš 

odpočinek. Pak k vám bude proudit hojnost ve všech úrovních života, tedy 

jak v finanční a pracovní oblasti, tak i ve sféře vztahů. I zde bude platit 

pravidlo:,, Když se najím já, musím dát najíst i ostatním.“ Vaše štědrost 

k vašemu okolí vám otevře cestu k ještě větším životním úspěchům a ke 

spokojenosti. Vaše vztahy se upevní ještě víc než kdy jindy a nezadní Lvi 

se mohu těšit na nový, hezký vztah. Co víc si přát?  

 

 

 

 

Dejte si pozor:  

 

IV.HOLÍ 

 

Lvi by neměli v tomto roce usnout na vavřínech a ani se nechat unášet 

spokojeností, to by mohlo velice negativně ovlivnit vaše úspěchy. Přílišné 

oslavy a následná nechuť něco dělat vám může váš úspěch zabrzdit, a to 

by byla přece škoda, když vám vládnou tak hezké energie. Ve vztazích je 

třeba dbát o harmonii, vzájemnou toleranci a ne se chovat jak diktátor. 

Proto je třeba si uvědomit, že každý člověk se na danou věc kouká jinak a 

tím pádem může mít i jiný názor než vy. Dejte v tomto směru přednost 

diskusi. Tím se vyhnete zbytečným svárům a nepříjemnostem. Ve finanční 

oblasti vám může uškodit přílišné rozhazování, proto se snažte myslet i na 

zadní kolečka. 

 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

VELEKNĚŽKA 

 

Rodina a vaši přátelé, budou pro vás velkým požehnáním ale i silnými 

ochránci, drazí Lvy, proto na ně nezapomínejte, až půjdete na horu. Ve 

vztazích bude velká naděje jak pro vás tak pro vaše bližní a případné krizí, 

které mohou nastat se dají zažehnat společným pohledem do budoucna, 

kdy si spolu hezky popovídáte o tom jak by jste chtěly dál pokračovat ve 

vašem vztahu. Vztahy se časem mění stejně jako lidské potřeby a je třeba 

k tomu přihlédnout. Je to logické, že to co platilo před dvaceti lety prostě 

dnes už neplatí, lidé se vyvíjí. Samozřejmě potkáte i nové přátele a budu 

zde obnovena stará přátelství. Jen neopouštějte staré přátele pro nové, 

ztratily by jste stabilitu, kterou tak moc ve vašem životě potřebujte. 
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Průvodce zdravím:  

 

BLÁZEN 

 

Lvi by si měli hlídat hlavně kolísavost zdraví po psychické stránce. Jinak 

řečeno, aby vám vaše úspěchy nestoupli do hlavy a vy jste se pak kvůli 

tomu zbytečně neocitli na psychiatrii. Dějte si pozor na návykové látky a 

alkohol, to by vám velice uškodilo a ne jen po zdravotní stránce. Spíše se 

snažte o střídmost ve stravě i pití a snažte se hlídat si dostatek spánku 

odpočinku. Ono prostě všeho moc škodí.  

 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

V. MEČŮ 

 

Pokud Lvi nepodlehnou svému egoismu a začnou si uvědomovat, že vše 

co mají a co vybudovali je díky podpoře jejich rodiny a okolí bude se jim 

velice ve finanční a pracovní oblasti dařit. Někdy sice utrpí v této oblasti 

porážku ale to jen proto, že budou zbytečně rozhazovat a nebudou myslet 

na zadní kolečka. Proto milí Lvi pokud budete rozumní, nebude mít velké 

oči a nebude si brát zbytečné půjčky či předražené hypotéky bez rozmyslu, 

vaše peníze si ohlídáte a vše bude v pořádku.  

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v únoru, dubnu, červnu, srpnu, září, říjnu a v prosinci.Velice obezřetní  

a to jak v oblasti financí, tak i ohledně vztahů buďte v lednu, březnu, květnu, červenci a 

listopadu. Zde přijdou velké zkoušky ohledně vašeho charakteru a podle toho se nastaví další 

vaše spokojenost v životě. 
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Panna (23. 8. – 22. 9.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty radí: 

 

,,BUĎTE VLÁDCEM SVÉHO ŽIVOTA.“ 
 

 

 

 

 

Karta na rok 2018: CÍSAŘ 

 

Pannám v roce 2018 vládne karta CÍSAŘ, která bude klást silný důraz na 

jejich schopnosti vládnout a ovládat svůj vlastní život. Je třeba, milé Panny 

si uvědomit, zda doposud žijte, tak jak si přejete vy, nebo zda je váš život 

veden přáními a touhami vašeho okolí. Pokud zjistíte jaká je skutečnost je 

třeba začít si uvědomovat co opravdu chci a po čem toužím, toto je první 

krok k tomu, aby jste byly spokojené se svým životem. Pak už jen stačí 

jednat a věřte, že budete mít dost odvahy, síly a energie jít za svým sen 

spokojeného života. Pokud se bojíte reakce svého okolí, není čeho se 

obávat, jste dostatečně moudré a citlivé, tak že víte kdy jakou věc 

uskutečnit. Ve vztazích vás čeká velice důležitá zkouška, která vám ukáže, 

zda se umíte sami sebe zastat. Ve finanční a pracovní oblasti bude kladen 

důraz na to, zda znáte svou hodnotu, svou cenu a budete nuceny se naučit si říct o adekvátní 

odměnu za vámi odvedenou práci. 
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Těšte se:  

 

X. DISKŮ 

 

Panny se mohou v roce 2018 těšit na hojnost a bohatství, a to jak hmotné, 

tak i v podobě myšlenek. Proto je důležité, aby jste myslely co nejvíce 

pozitivně, milé Panny, tvoříte si tím ne jen současnost ale i budoucnost. 

Dále se můžete těšit na šťastný a spokojený domov, kde se budete cítit 

v bezpečí a v klidu. Ve vztazích by měly být harmonické, díky vaší 

diplomacii, dokážete nastolit harmonii i tam kde by se to nikomu jinému 

nepovedlo. Tak že pokud využijte krásné energie, které vám přináší karty 

X. DISKŮ, prožijete velice krásný a spokojený rok 2018. Proč taky ne, 

zasloužíte si trochu toho štěstíčka a radosti v životě, napracovaly jste se na 

tom předešlé roky dostatečně drahé Panny. 

 

 

 

Dejte si pozor:  

 

VIII.POHÁRŮ 

 

Každá cesta za štěstím něco stojí, bez toho se to neobejde, tak že i vy milé 

Panny budete muset v roce 2018 něco obětovat na oltář Štěstěny. 

V každém případě se budete s těžkým srdcem loučit s tím co již nefunguje 

a bude tím pádem muset odejít. Změny, které budete muset udělat se 

budou týkat práce ale i vztahů, je to proto aby jste se mohly posunout dál. 

Lpění na zdánlivé jistotě, která se stala nejistotou a ničí vám váš život, 

vám vytoužené štěstí nepřinese. To dá rozum. I přesto, že tyto změny 

mohou být pro vás bolestivé, věřte, že Vesmír je neomylný a vede vás 

cestou správnou a spravedlivou. Ale nebojte se, vše zvládnete a opět 

povstanete jako Fénix z popela, plni síly a krásy s chutí zapět svou píseň 

radosti. 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

VELEKNĚZ 

 

Panny by se měly v roce 2018 soustředit hlavně na harmonii, duševní 

souznění a pocit klidu ve vztazích. Jen tak najdete klid sami v sobě. Vaši 

přátelé ale i partneři se stanou vašimi duchovními učiteli, a to jak 

v dobrém, tak i v tom zlém. Každá zkušenost, kterou ve vztahové oblasti 

prožijete vás poposune o kousek dál. Ale nezapomeňte, drahé Panny, že 

vaším nejlepším rádcem i učitelem jste vy sami a vaše výborná intuice. 

Proto poslouchejte svůj vnitřní hlas a věřte mu, tím se vyhnete zbytečným 

nepříjemnostem, které vás mohou během tohoto roku potkat. Pokud se 

budete řídit svým srdcem a nezapomenete na sebe, budou vaše vztahy 

krásné a plnohodnotné. 
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Průvodce zdravím:  

 

MÁG 

 

Panny by si měly v tomto roce hlídat harmonii uvnitř sebe. Nervozita, 

pocit neklidu a nejistoty se mohou po zdravotní stránce odrazit v podobě 

silných depresí, které vám mohou znepříjemnit život, ale odrazit se i na 

vašem trávení v podobě bolesti žaludku, střevních potíží, ale i bolestí 

žlučníku v podobě žlučníkových záchvatů. Což není moc příjemné. Snažte 

se tedy být co nejvíce v pohodě a pokud vás něco trápí, vypovídejte se 

z toho, hodně se vám uleví a bude zase lépe. 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

X.MEČŮ 

 

Oblast práce a financí bude pro Panny v roce 2018 velice citlivé téma, díky 

rostoucím životním nákladům budou nuceny změnit své zaměstnání a jít o 

dům dál. Pro ty co jsou v jedné práci léta letoucí to nebude jednoduché, ale 

vše má svá řešení, tedy i tato změna. Pokud nebudete chtít změny v této 

oblasti, tak si bude muset najít přivýdělek, ale odnese to vaše zdraví a 

vztahy. Tak že i tak přijde čas, kdy se budete muset zamyslet nad tím, že 

tuto změnu postoupíte. Ano, někde se to dá řešit tím, že požádáte o zvýšení 

platu, ale ruku na srdce, který zaměstnavatel vám vyhoví? Ohledně peněz 

buďte tedy opatrné a moc neutrácejte. 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v lednu, únoru, červenci, srpnu, září a v prosinci. Velice opatrní, hlavně 

v oblasti financí a práce buďte v březnu, dubnu, květnu, červnu, říjnu a listopadu. Zde se 

ozvou nechtěné finanční náklady a vy budete muset tyto záležitosti řešit. Pozor není dobré si 

brát v této době půjčky, zlomilo by vám to vaz. 
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Váhy (23. 9. – 23. 10.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty radí: 

 

,,ŽIVOT VÁM DÁVÁ VŠE, CO POTŘEBUJETE KE ŠTĚSTÍ.“ 

 

 
 

 

Karta na rok 2018: X. DISKŮ 

 

Rok 2018 přinese váhám potěšení z přátelství ale i v kruhu rodinném. 

Budete mít, milé Váhy možnost, zahodit za hlavu staré křivdy a díky 

komunikaci opět nastolit klid a mír jak v sobě, tak i mez vašimi bližními. 

Rodina, vztahy a domov bude tedy tématem tohoto roku a vy by jste toho 

měly využít ke své spokojenosti. V práci i po finanční stránce by se vám 

mělo dařit, ale nezapomeňte, že ti co vás milují, mají přednost před vším 

ostatním. Po pravdě k čemu vám budou peníze a vysněná kariéra, když se 

o tu radost z úspěchu nebudete mít s kým podělit. Člověku je samotnému 

smutno, co si budeme povídat. Též by Váhy neměly zapomínat na vztah 

sami k sobě, měly by si dopřát trošku toho rozmazlování v podobě 

nadstandardní péče. Taková hezká dovolená by vám přišla k duhu a navíc 

vám dodá spoustu energie do dalších dní. 
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Těšte se:  

 

KRÁL POHÁRŮ 

 

Váhy jsou i přes své nedostatky velice citlivé znamení, které je ochotno 

pomoci svým přátelům bez ohledu na sebe. A díky této nádherné vlastnosti 

budou Váhy v roce 2018 odměněni. Mělo by se vám dařit milé Váhy 

hlavně v oblasti vztahů, zažijete díky své intuici a vnímavosti mnoho 

příjemných chvil a radosti. Což není špatné. Navíc zde máte možnost 

poopravit to, co nefunguje a co vás v této oblasti velice trápí. Navíc 

vhodná spolupráce vám přinese finanční zisky a dobré pracovní postavení, 

jen nesmíte usnout na vavřínech a být dále aktivní. Proto taky bude 

potřeba dovolená, nejlépe u vodního živlu, kde budete obklopeni těmi, 

které milujete a kteří milují vás. Tím načerpáte spoustu energie a bude se 

vám dařit po zbytek tohoto roku. 

 

 

 

Dejte si pozor:  

 

KRÁLOVNA POHÁRŮ 

 

V roce 2018 by si měly Váhy hlídat přílišné snění. Sny jsou dobré, jen 

nezapomeňte při nich sedět na zemi. Pokud se budete, drahé Váhy, moc 

vznášet na obláčku lehko vás někdo obelstí. Můžete tak díky falešnému 

přátelství přijít o partnera nebo práci a to by bylo opravdu nepříjemné. 

Proto používejte svou vrozenou intuici, ale i rozum a snažte se na svět 

dívat i jinak než jen přes růžové brýle, ochrání vás to před zbytečným 

neštěstím. Též buďte obezřetní před sliby a sladkými slovíčky. Ten kdo 

mluví, jako když másla ukrajuje, má vždy postranní úmysly a myslí jen na 

své zájmy ne na vaše. Proto buďte v těchto případech na pozoru, vyplatí se 

vám to a nebudete si připadat jako zneužití hlupáci. 

 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

KRÁL HOLÍ 

 

Váhy se mohou v tomto roce těšit na stabilní a krásné vztahy, což jim 

dopomůže k nalezení vnitřního klidu a míru. Mžete se těšit, milé Váhy, 

z podpory  svých bližních a radovat se z spolu s nimi ze svých úspěchů. 

Hodně se budete věnovat i svým partnerů, což jen upevní milostné ale i 

manželské vztahy, což bude příjemné a hlavně důležité tam kde je vztah 

dlouhodobí a vy již máte pocit, že to nejiskří tak jako dříve. V rodině ale 

nezapomínejte na sebe a na to, že i vy máte své potřeby a touhy. Pokud jim 

to elegantně a v klidu řeknete, bude vše pořádku a nastolená harmonie 

bude pokračovat dál. Nezadané Váhy budou fascinovány novým vztahem, 

který je v tomto roce čeká. Ale pozor na růžové brýle!!! 
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Průvodce zdravím:  

 

SPRAVEDLNOST 

 

Váhy by měly v roce 2018 odpočívat, vyhýbat se stresu a hlavně hýčkat 

ledviny. Proto mohu jen doporučit aby jste své ledviny hýčkaly a snažily 

se jim dát co nejlepší péči. Ledviny nemají rády zimu, milují teplo a 

křemík, který je posiluje a jejich činnost je pak mnohem lepší. Kdo zažil 

ledvinovou koliku jistě ví o čem mluvím a dámi za pravdu, že je lepší 

prevence, než se pak kroutit v bolestech. 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

IV. POHÁRŮ 

 

V roce 2018 budou Váhy toužit po změně zaměstnání a tím pádem i 

lepším výdělku. Naštěstí vám karty přejí a vy si bez problému najdete 

zaměstnání, které vás uživí, navíc vás bude bavit. Opět zde bude důležitá 

spolupráce a kolektiv, díky němu dostanete nový náboj a pracovní oblast 

pro vás bude radostí. Ve finanční oblasti trošičku šetřete, ale zase ne moc, 

je potřeba se někdy rozmazlit a udělat si radost. Nebojte se, všeho budete 

mít dostatek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v lednu, březnu, květnu, červnu, srpnu, září, říjnu. Opatrní hlavně 

v oblasti financí buďte v únoru, dubnu, listopadu a prosinci. Zde mohou nastat nepříjemné 

výdaje, např. v podobě nečekané složenky. 
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Štír (24. 10. – 24. 11.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty radí: 

 

,,VE SVÉM ŽIVOTĚ SI UVĚDOMUJTE SVOU CITLIVOST.“ 

 

 
 

 

Karta na rok 2018: V. HOLÍ 

 

Štíři si v roce 2018 si projdou mnohé nelehké zkoušky, aby pochopili, že 

se mají uvědomovat a dávat najevo své city a řídit se jimi. Tento rok bude 

pro mnohé Štír velice náročný, ale posune vás dál, což je velice důležité 

pro váš osobní růst. Na velice tenkém ledě se budete pohybovat v oblasti 

vztahů. Vaše okolí nebude přijímat náladovost a jízlivost, kterou jste 

obdařeni a oproti předešlým letům se setkáte s tím, že vám bude vráceno 

zpět vše co jste doposud zaseli. Ano, bude to nelehké období, ale pokud 

začnete s lidmi jednat na rovinu, začnete v klidu hovořit o svých pocitech a 

o tom co vás k danému chování vede vše se vysvětlí a emoce se uklidní. 

Ono se jídlo nejí nikdy tak horké jak se uvaří. Ve finanční oblasti to bude 

jako ve vztazích, když najdete mír v sobě najdete jej i ve svém okolí. Proto 

se spíše snažte pochopit sami sebe, pracujte se sebou pomocí duchovních cvičení a nechte své 

ego, které vám dělá tolik trampot, na chvilku odpočívat. Hodně se vám uleví a budete mít 

dobrý rok. 
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Těšte se:   

 

IV. HOLÍ 

 

I přesto že pro Štíry bude rok 2018 náročný mají zde hodně pozitivního. 

Pokud najdou svůj vnitřní mír a nebudou škodit, čeká je mnoho radosti a 

štěstí a to jak v rodině, mezi přáteli, tak i po finanční a pracovní stránce. 

Opravdu své štěstí držíte ve svých rukou jen vy milý Štíři. Je třeba si 

uvědomit, že každý den je velký dar, kdy můžete znovu začít a radovat se 

z malých drobností, které pokládáme v dennodenním stereotypu za běžné 

věci a ani nás nenapadne, že díky nim jsme tu a žijeme docela spokojený 

život. Pokora a láska jdou ruku v ruce a to platí jak v oblasti vděčnosti, tak 

hlavně v oblasti lásky. Proto buďte na sebe i své okolí milí a radujte se 

z toho co vám život nadělil. Však jste si to sami vybrali. 

 

 

 

Dejte si pozor:  

 

V.POHÁRŮ 

 

Štíři by si měli v tomto roce hodně hlídat emoce, Jak jsem již výše napsala 

co zasejí to i sklidí. Vztek, útočnost, nenávist, jízlivost, a další negativní 

emoce, které pociťujete když vás někdo rozzlobí nebo jste z něčeho 

zklamaní se otočí proti vám jak bumerang. A to jak v podobě, 

nepříjemných zkoušek, ve vztazích ale hlavně v oblasti zdraví. Kdo s čím 

zachází, s tím taky schází. Aby jste se tomuto vyhnuly budete mít, drazí 

Štíři, hodně práce sami se sebou, ale mohu vás ubezpečit, že jakmile 

vyhrajete sami nad sebou čeká vás spokojený život. Ono totiž co 

vyzařujeme, dostáváme a když je z nás ,, cítit“ klid, mír a laskavost, jsou 

nenáhodné náhody takové, že náš život je na této smutné Planetě snesitelní 

a dokonce se nám zde i líbí. Naštěstí je hodně Štírů co toto již pochopili. 

 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

BLÁZEN 

 

Ve vztazích doporučuji Štírům v roce 2018 velkou opatrnost Díky 

nezodpovědnému chování mohou ne jen ublížit ostatním, ale hlavně sobě, 

a tím si pak připadat jako na skluzavce, která nejde ubrzdit. Naštěstí nikdy 

není pozdě začít napravovat jak sebe tak i své chyby a tím se vyhnout 

nepříjemnému zmatku a nevraživosti. Rozhodně nedoporučuji brát oblast 

vztahů na lehkou váhu a to jak rodinných a stálých, tak i těch nových. 

Mohlo by se vám to vymstít. Každá bytost má totiž srdce, které je velice 

citlivé a které slovem zraníte víc než kdyby jste do něj bodli nůž. Proto 

hýčkejte srdíčka těch kteří vás milují tak jako by jste hýčkaly to svoje. 

Vám se taky nelíbí když vám někdo ubližuje. Nebo ano? 
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Průvodce zdravím:  

 

KOLO ŠTĚSTÍ 

 

Štírům bude tento rok ovlivňovat jejich zdraví hlavně psychika a dá se říct 

i energie jejich okolí, proto se budu setkávat s kolísavým zdravím, ti starší 

se budou potýkat s dědičnými chorobami, které se ozvou z ničeho nic. 

Snažte se proto svou psychiku držet v co nejlepší kondici a nezapomeňte, 

že myšlenky tvoří realitu. Tedy i váš zdravotní stav 

 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

II. MEČŮ 

 

Ve finanční oblasti může nastat patová situace a rozhodně nedoporučuji 

Štírům strkat hlavu do písku a dělat že nevidí. V oblasti peněz i práce bude 

rok 2018 též náročný, ale jak jsem říkala vše bude propojeno se vztahy. 

Tak že pokud budete mít dobré vztahy v pracovní oblasti bude se vám 

dařit a nebudete muset řešit co si dáte na chleba. Spíše se ale snažte šetřit a 

buďte obezřetní v oblasti půjček a hypoték, tento rok jim nepřeje a pokud 

si vezmete půjčku hodně si tím uškodíte. 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v lednu, srpnu, září, listopadu a v prosinci. Velice opatrní buďte 

v únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci a říjnu. V těchto měsících přijdou velké 

zkoušky a je jen na vás jak je ustojíte. 
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Střelec (23. 11. – 21. 12.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty radí: 

 

,,VAŠE NITRO OPLÝVÁ TVŮRČÍ ENERGIÍ A SILOU.“ 
 

 

 

 

 

Karta na rok 2018: SÍLA 

 

Střelci se mohou v roce 2018 těšit z velké chuti do života, která jim dá sílu 

zamířit se přímo do černého a tím pádem změnit svůj život k lepšímu. Síly 

na to budete mít víc než dost, až vám budou ostatní závidět, kolik energie 

je ve vás schováno. Dařit by se vám mělo tak ve vztazích tak i po finanční 

a pracovní stránce. Vysloveně budete oblívat radostí z života. Jediné co si 

hlídejte, je aby vám tento úspěch nestoupl do hlavy a vy jste kolem sebe 

nezačaly kopat, což umíte moc dobře. Nezapomeňte na ty kdo vás 

v těžkých chvílích podpořil a pomohly vám tenkrát aby jste se opět 

postavily na nohy. I oni se chtějí radovat spolu s vámi z vašich úspěchů. A 

proč ne, vždyť rodina a přátelé jsou to nejcennější co máte. Pokud se 

nebudete bát si říct o přiměřenou odměnu za svou práci, budete mít peněz 

dost. Někdy je potřeba zabojovat, aby jste se měli dobře. Ono zde není nic zadarmo a peníze 

už vůbec ne. Tak myslete v této oblasti i na sebe. 
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Těšte se:  

 

IV. DISKŮ 

 

Tím, že s Střelci v tomto roce ohlídají peníze a dokáží si o ně i říct, si 

zajistí hojnost ne jen pro tento rok ale i do budoucna. Ve vztazích by měla 

vládnout stabilita a vy se díky tomu budete cítit jako ryba ve vodě. 

Důležité je, aby jste se z těchto všech darů dokázaly radovat, to má Vesmír 

rád a čím větší máme radost ze svého žití tím více dostáváme a naše 

stabilita je neoblomná. Je to jako by jste stavěl hrad na pevné skále, místo 

na písku, kde by se zřítí při první bouři jako domeček z karet. Ale pozor na 

neochotu něco změnit, změna přináší nový vítr a tím pádem novou energii, 

jak jinak by jste věděli, že vše je tak jak má být. 

 

 

 

 

Dejte si pozor:  

 

KRÁL HOLÍ 

 

Střelci by si měly v tomto roce hlídat tvrdohlavost, neústupné jednání a 

chování, které jim bude bránit podniknout něco nového a tím pádem se 

začnou brzdit ve vývoji. Pokud k tomuto chování přidáte ještě vzteklost a 

despotizmus, kdy budete své okolí nutit, aby bylo po vašem, pokazíte si 

jak vztahy, tak si zastavíte tok hojnosti a místo, aby jste prožily hezký rok, 

tak si užijete peklo na zemi. Snažte se proto spíše mít nad danou situací 

nadhled a raději nejprve přemýšlejte než začnete v návalu emocí jednat. 

Někdy je prostě lepší počkat do druhého dne a pak danou situaci řešit než 

vybuchnout jak papiňák a nadělat více škod. Hlídejte si též pomluvy, 

nebudete věřit, jak rychle se vám špatná mluva o druhých v životě vrátí. 

 

 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

IX. DISKŮ 

 

Střelci se mohou v roce 2018 těšit z velice hezkých a stabilních vztahů, 

tedy pokud si to sami nepokazí. V rodině i v partnerské oblasti se mohou 

těšit na krásné harmonické vztahy, plné jistoty, že se máte o koho opřít a 

s kým i radovat když je důvod radosti. Moc vám to přeji milý Střelci, 

krásné vztahy jsou tím největším pokladem. V oblasti pracovních vztahů 

se můžete těšit na nečekanou spolupráci, která vaše pozice jen upevní. 

Nikdy totiž nevíte koho potkáte a jaký bude mít vliv na vaší budoucnost.  

A co si budeme povídat, když jsou v práci dobré vztahy tak se tam i 

těšíme. A nezadaní Střelci by měly tento rok potkat životního partnera. 
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Průvodce zdravím:  

 

RYTÍŘ POHÁRŮ 

 

Střelci by si měly v roce 2018 hlídat hlavně játra a trávicí ústrojí. Pokud 

možno se též vyhýbat stresu a vzteku. Pokud vás popadnou negativní 

emoce, jděte třeba štípat dříví, nebo se projít do lesa či parku, hlavně je 

v sobě neduste. Tím nechci říct, že máte ,,řvát“ na své okolí. To by vám 

moc neprospělo.  

 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

HVĚZDA 

 

Po finanční a pracovní stránce by se mělo v roce 2018 Střelcům velice 

dařit. Ale jak se říká, každý svého štěstí strůjce. Tak že myslete na své 

štěstí nebojte se změn v pracovní oblasti a pokud vám současná práce 

nevyhovuje nebo vám málo platí, jděte prostě o dům dál. Jen si tím 

pomůžete. Ve finanční oblasti máte velké požehnání a mělo by se vám 

dařit. 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v únoru, dubnu, květnu, červenci, srpnu, září, říjnu a v listopadu. Velice 

opatrní buďte v lednu, březnu, červnu a prosinci. V těchto měsících budou větší výdaje a 

navíc budete v psychickém tlaku. Inu změny nepočkají. 
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Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) 

 

 
 

 

Karty radí: 

 

,,NAUČTE SE LÁSKU PŘIJÍMAT I DÁVAT.“ 

 

 
Karta na rok 2018: II. POHÁRŮ 

 
V roce 2018 se bude kozorohům dařit hlavně na poli lásky a v partnerské 

oblasti. Pochopí, že láska, kterou tak dlouho hledali v jiných lidech je 

uložena v jejich srdcích a že nemusí kvůli ní bojovat či jinak se snažit, jen 

s ní splynout a žít. Když se člověk naučí mít zdravě rád, pochopí, že štěstí 

nenalezne v lidech, ve věcech a v situacích, ale jen a jen v sobě samém. 

Tento stav se pak odráží v našem životě, přesně podle hesla: ,,Co vyzařuji, 

to dostávám.“ Proto bude pro kozorohy velice důležitý jejich vztah k sobě 

samým, kdy se v tomto roce též naučí vidět svět z jiné perspektivy a říkat 

ne, pokud budou cítit, že daná věc či situace jde proti nim. V neposlední 

řadě budou pro vás, drazí Kozorozi důležité rodinné, přátelské, partnerské 

a pracovní vztahy. Pokud naleznete harmonii v této oblasti naleznete ji i 

v ostatních oblastech života. Tím uvolníte stavidla energií hojnosti a bude se vám dařit též i 

v finanční a pracovní oblasti. 
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Těšte se:  

 

CÍSAŘOVNA 

 

Kozorohům rok 2018 velmi přeje, a pokud tyto energie využijí naplno 

mohou se těšit na spokojený život. Jako by Vesmír řekl:,, tak ty jsi se 

nadřel v životě dost, tak ti pomohu.“ Ale nečekejte pomoc nezištnou, vždy 

platí heslo:,, Něco za něco.“ Proto bude třeba chytnout příležitost za 

pačesy a bez rozmyslu se vrhnout do víru událostí. Sice vás vaše snaha 

bude stát nějakou tu energii, ale čím více se pustíte do budování tím více 

se energie uvolní a vám se život změní k nepoznání. Důležité tíž bude 

oblast lásky a vztahů, kdy díky lásce k sobě samému se otevřete lásce 

druhých lidí, díky čemuž se naučíte přijímat a dávat lásku i svou náklonost 

najevo, což povede k velké radosti v života pochopení co je v životě 

důležité. 

 

 

Dejte si pozor:  

 

IV. POHÁRŮ 
 

Uzavřenost vás samých do sebe, vám drazí Kozorozi, zastaví proud 

pozitivních energií a vy se tím pádem propadnete do depresí a 

malomyslnosti. Tím pádem spadnete zpět a bude si muset vše znovu 

vydřít. Proto vám doporučuji nebát se jednat, spíše se poprat s danou 

výzvou a rozhodnout se jít za svým cílem. V roce 2018 nebude pro 

Kozorohy čas přešlapovat na místě a držet se osvědčených metod, aby 

byly šťastni měli by se nebát jít za svým srdcem a riskovat. Tím se uvolní 

veškeré energie a oni zase pocítí radost z života. Kozorozi by se též 

neměly vázat jen k jedné osobě ve svém životě, omezuje to jak jejich 

prostor, tak i prostor a svobodu oné osoby, tím mohou celý vztah zničit. 

Nechte své bližní žít svůj život a nesnažte se je vlastnit. Láska nepotřebuje 

důkazy, láska buď je, nebo není, nic mezi neexistuje. 

 

 

Vztahy a rodina: 

 

ESO POHÁRŮ 

 

Rodina a dobré mezilidské vztahy budou v roce 2018 pro Kozorohy tím 

nejdůležitějším, proto by se měli být méně paličatí a více se snažit o 

kompromis a harmonii v této oblasti. Čím lepší vztahy ve vašem okolí 

budou tím spokojnější a šťastnější život budete žít.nesmíte též zapomenout 

na vtah sama k sobě, pokud vám nebude něco pochuti, dá se to říct i 

diplomaticky a uvidíte že budete všichni spokojeni. Díky rodině a vašim 

přátelům, kde budete mít tento rok dobré zázení se otevře náruč fortuny a 

vy budete zahrnuti štěstím, radostí a hojností. Co víc si v životě přát, již 

jen spokojenost a vnitřní klid. Je ovšem na vás zda si všechny tyto dary 

vychutnáte do posledního doušku či nikoliv. 
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Průvodce zdravím:  

 

VII. HOLÍ 

 

Váš neustálý vnitřní boj vám může drazí  Kozorozi v tomto roce pěkně 

zavařit po zdravotní stránce. Připravte se proto na bolesti v oblasti solaru  

(žaludek, slinivka, žlučník a játra), ale na problémy s kostmi a klouby. Aby 

se vám dařilo po zdravotní stránce jezte lehkou stravu a dopřejte svému 

tělu dvakrát ročně detoxikaci organismu, tím zabráníte mnohým 

problémům.  

 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

MÍRNOST 

 

Rovnováha, ukázněnost a vaše pracovitost vám přenese v roce 2018 sladké 

ovoce odměny v podobě finančních prostředků, kdy díky své mysli dokáží 

Kozorozi změnit současný stav na stav žádoucí a tím pádem docílit 

spokojenějšího života. Jediné čeho je třeba se vyvarovat je malomyslnost, 

rozhazovačnost a strach. Pokud ovládnete tyto ,,živly“ bude se mít v tomto 

roce jak v bavlnce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v lednu, únoru, dubnu, květnu, srpnu, září, říjnu, listopadu a prosinci. 

Velice opatrní, hlavně na psychiku buďte v březnu, červnu, červenci, zde totiž může nastat 

malý zlom ve vašem životě a vy budete nuceni. 
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Vodnář (21. 1. – 20. 2.) 

 

 

 
 

 

Karty radí: 
 

,,POZORUJTE SVĚT, ABY JSTE POCHOPILI SMYSL ŽIVOTA.“ 

 
 

 

Karta na rok 2018: VISELEC 

 

Rok 2018 bude pro Vodnáře rokem stagnace, kdy budou mít pocit, že se 

nemohou hnout z místa. Některým z vás to bude hodně příjemné. Tento 

stav kdy si budete připadat jako lvi v kleci, ale pomine jakmile pochopíte, 

že jste dostali čas na odpočinek, duchovní růst a hlavně poznání a 

pochopní svého života. Zapřemýšlejte proto nad tím co je pro vás důležité, 

zda má cenu se nechat ve jménu čehokoliv usurpovat a nechávat využívat. 

Tím totiž přicházíte o drahocennou energii, kterou můžete použít ve svůj 

prospěch. Jakmile zjistíte co je ve vašem životě špatně a začnete pomalu 

ale jistě jednat, veškeré blokující energie se uvolní a vy opět dostanete sílu 

žít svůj vlastní život, podle představ které vyhovují vám. Bude to náročný 

rok, ale věřte, že trochu toho odpočinku a zapřemýšlení nikdy nikomu 

neuškodilo a spíše pomohlo vykročit tím správným směrem. 
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Těšte se:  

 

II. POHÁRŮ 
 

Vodnáři se mohou těšit na podporu svého okolí, kdy pochopí, že dobré a 

plnohodnotné vztahy jsou tím nejdůležitějším v našem životě. Mít dobré 

vztahy znamená mít i dobrý vztah sám se sebou tím se totiž chráníte před 

tím, aby vám někdo ubližoval nebo vás jinak využíval. Rok 2018 bude pro 

vás drazí Vodnáři v tomto směru styčný a dá se říct, že díky ,,zastavení“. 

Uvidíte kdo to s vámi myslí dobře a je dobrým přítelem a kdo vám 

mažeme kolem pusy jen, aby z vás něco získal. Tím docílíte selekce ve 

svém okolí, ale nelituje těch, kteří odešli z vašeho života, spíše se radujte 

z toho, že tyto odchozí nahradí nový lidé, kteří vám přinesou do života 

lásku, pochopení a plnohodnotné přátelství. A to kolikrát víc než všechny 

poklady světa. 

 

 

Dejte si pozor:  

 

CÍSAŘ 
 

Vodnáři by si měly v roce 2018 dát pozor na ty, kteří rádi manipulují se 

svým okolím ve svůj prospěch, proto se naučte říkat ne a spíše myslet na 

sebe a své potřeby. Manipulátoři nejsou dobrými přáteli a pokud se vám 

tento rok povede se jich zbavit, budete mít možnost jít si svým životem 

podle svého cítění, které mezi námi máte velice dobré a silné. Vy sami víte 

moc dobře co je a není pro vás dobré, nepotřebujte vodit za ručičku jako 

malé děti. Nebojte se proto, milý Vodnáři postavit se na své vlastní nohy a 

vykročit vstříc svému životu. Uvidíte, že svět bez těchto lidí je nádherný, 

plný barev a radost, že vy jste krásné a dokonalé bytosti, které se umí o 

sebe a své milované velice dobře postarat. A to stojí za trošku té námahy. 

 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

KRÁL DISKŮ 

 

V rodině i mezi přáteli budou hledat Vodnáři stabilitu a pevné svazky, co 

nebude fungovat tak jak má, bude z jejich žita v tomto roce odstraněno a 

oni se budou muset smířit s danou skutečnosti. Je to pro vás dobré drazí 

Vodnáři, jelikož tak zbavíte zrno plev a pochopíte, kdo za to stojí a kdo ne. 

Tím se se zbývajícími blízkými lidmi upevní vaše vztahy a vy nabudete 

pocitu stability jistoty, které jsou pro vás životně důležité. Navíc se 

Vodnáři v roce 2018 naučí více řídit svou vrozenou intuicí, která jim 

neomylně ukáže, kdo jaký je. Tím docílí i toho že si začnou více vážit 

sebe, svého času i financí a nebudou tyto vzácné energie plýtvat tam kde 

je to zbytečné. 
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Průvodce zdravím:  

 

MĚSÍC 

 

Proměnlivost nálad, problémy ve vztazích a sebelítost  se mohou odrazit 

ve vašem zdraví hlavně v oblasti psychiky, kdy můžete trpět depresemi a 

pocitem, že nic nemá smysl. S depresemi a nespokojeností jsou spojeny 

hlavně játra a žlučníky, který dodává hořkost do našich životů. Proto tyto 

orgány posilujte třeba pomocí lehké diety, ostropestřcem či jam z kopřiv, 

který působí blahodárně na všechny orgány. 

 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

KRÁLOVNA DISKŮ 

 

 

Pokud se Vodnáři nenechají v roce 2018 finančně ,, ždímat“ svým okolím, 

bude se jim velice dobře to této stránce dařit. Je třeba si uvědomit drazí 

Vodnáři, že není všechno zlato co se třpytí a že je někdy potřeba ze 

zdánlivé jistoty vkročit do zdánlivé nejistoty, aby jste vydělali za stejnou 

práci více peněz. Nebojte se proto jednat a mysle i na sebe. I vy potřebujte 

čas na sebe, své zájmy a na rodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v únoru, březnu, dubnu, červnu, srpnu, září a v prosinci. Velice opatrní 

buďte hlavně v měsících lednu, květnu, červenci, říjnu a v listopadu, zde bude vaše okolí na 

vás činit nátlaky a vy budete muset jednat tak aby vám nebylo ublíženo. V tyto měsíce bude 

psychika nejvíce oslabená. 
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Ryby (21. 2. – 20. 3.) 

 

 
 

Karty radí: 

 

,,JEN VY SI URČUJETE SVÉ HRANICE.“ 

 

 
Karta na rok 2018:  

 

RYTÍŘ MEČŮ 

 
Ryby se mohou v roce 2018 těšit na nečekané zvraty ve svých životech. 

Pokud seberete odvahu a budete jednat, budou tyto změny k dobrému a vy 

se vyhnete zbytečným bolestem a problémům. Je třeba mít čistou mysl a jít 

si za svým cílem, překážky, které vás potkají v podobě kritiky nebo 

nepříjemných mezilidských vztahů se dají překonat pomocí diplomacie a 

rozumné argumentace. Nebojte se proto jednat, používejte jasné a stručné 

argumenty, vyhněte se intrikám a spíše dejte přednost pravdě před lží. Tím 

si získáte na svou stanu ty správné lidi a povede se vám splnit vaše plány, 

V oblasti vztahů si uvědomte, že svůj život řídíte vy a tudíž jen vy si 

určujete hranice kam, kdo může nebo nemůže zajít. Nedovolte svému 

okolí tyto hranice překročit, těžko by jste pak napravovali tuto chybu a 

místo pochopení, které by jste naivně očekávali, by byly odměnou hádky, manipulace, 

pomluvy a další podobné nepříjemnosti, které by vám ztrpčovaly život. 
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Těšte se:  

 

VI. POHÁRŮ 

 

Ryby pro svou společenskou povahu jsou velice oblíbení v kolektivu, tak 

že se v roce 2018 můžete těšit na spoustu nových známých a přátel. Ve 

vztazích by měla být stabilita, ale tu můžete narušit nechtěnou lží nebo 

nekalým jednáním, pak si akorát zavaříte na to. že od vás vaše okolí 

odvrátí svojí tvář. Pokud budete cítit, že je vám něco proti srsti, prostě 

řekněte na rovinu, že to nebude dělat, tím si ušetříte spoustu starostí. 

Každý člověk má totiž právo být unavený a nespolečenský. Ryby se též 

mohou těšit na obnovu starých přátelství, která budou nečekaná a tím 

dostanou šanci napravit stíny minulosti a opět do vztahů vnést nové světlo 

lásky a pochopení. A toho mají v sobě Rybičky vrchovatě. 

 

 

Dejte si pozor:  

 

IX. DISKŮ 
 

Ryby by si měly v roce 2018 dávat hlavně pozor na nenasytnost a lenivost. 

Touha chtít ze všeho vyždímat co nejvíce a tím provokovat momentální 

štěstí aniž bychom brvou hnuly se vám může velice vymstít. Spíše se držte 

zlaté dobré střední cesty a raději přiložte ruku k dílu než, aby jste 

přemýšlely kdo za vás tu špinavou práci udělá. Oni totiž na této planetě 

pečení holubi sami do pusy nelétají. Též by se měly rybičky „vyvarovat,, 

růžovým brýlím“, hlavně v oblasti lásky, aby si nenatloukly čumáček a 

neodřely šupinky. Ono totiž kolikrát není vše tak krásně růžové, jak to 

vypadá a po třech měsících krásného perspektivního vztahu s vysněným 

princem na bílém koni zjistíte, že vedle vás je neskutečný kretén a vy si 

říkáte, kam jste oči daly. 

 

 

Vztahy a rodina:  

 

RYTÍŘ DISKŮ. 

 

Ve vztazích by měly Ryby dbát hlavně na stabilitu a pevnost vztahů. 

Někdy je méně více a v tomto případě to bude pro vás drahé Rybičky to 

platí dvojnásob, proto se raději koukejte na to zda je vaše okolí spíše 

uvážlivé, zda mu můžete věřit než na to jestli je flexibilní a je s ním 

sranda. Ono není špatné se pobavit a mít kamarády jen na pivko, ale na 

druhou stranu je třeba mít někoho, komu můžete zavolat klidně ve tři ráno 

a on se sebere a přijde vám pomoct, protože jste v nesnázích. To kamarádi 

z mokré čtvrti nikdy neudělají, to mi věřte. 
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Průvodce zdravím:  

 

ZAMILOVANÍ 

 

Ryby by si měly v roce 2018 hlídat hlavně ledviny a další párové orgány 

jakou jsou vaječníky, varlata a plíce. Zde doporučuji snažit se držet v teple, 

hlavně oblast zad a břicha. Na posílení ledvin a tím pádem celého 

organismu je dobrá přeslička a hlavně dobré mezilidské vztahy, které mají 

s ledvinami co dočinění. 

 

 

 

 

 

 

 

Finance:  

 

BLÁZEN 

 

Lehko nabyl, lehko pozbyl, to je heslo které bude Ryby doprovázet celý 

rok 2018. Tak že aby se vás penízky držely je třeba přiložit ruku k dílu a 

hezky si je vydělat. Pak budete mít zajištěnou hojnost po celý rok a 

nemusíte se bát, že když utratíte trošku více než jste zvyklý, že nebudete 

mít co do úst. Když Vesmír uvidí, že se činíte vždy se o vás postará. Navíc 

se nebojte změny v oblasti práce, tato změna vám přinese více peněz a tím 

pádem i spokojenosti. 

 

 

 

 

 

 

ČASOVÝ HORIZONT: 

Dařit by se vám mělo v únoru, březnu, dubnu, květnu, strnu, listopadu a v prosinci. Velice 

obezřetní hlavně v oblasti financí a vztahů buďte v lednu, červnu, červenci, září a říjnu, zde 

budou větší výdaje a tendence hodit svou chybu na někoho jiného. Navíc se můžete setkat se 

silnými depresemi a nelibostí okolí. 
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ČAROVÁNÍ NA ROK 2018 

 

Rok 2018 přeje minerálům a po pravdě tyto silné a krásné energetické zářiče budeme v tomto 

roce velice potřebovat, aby nám pomohly v naší cestě životem. Než budete kamínky používat, 

nezapomeňte je nejprve pořádně očistit. Na to vám stačí sklenice s teplou vodou a sůl, kterou 

dáte v teplé vodě rozpustit, pak do sklenice naskládejte kameny, které chcete čistit a nechte 

působit 24 hodin. Pak vyčištěné minerály můžete nabít sluncem nebo při úplňku.  

 

Tak a pojďme se podívat, co vše s nimi můžeme napravit, nebo podpořit. 

 

AGRESIVITA 

Pokud je vůči vám někdo agresivní, noste u sebe v blízkosti srdce KEVEL. Dotyčný se k vám 

pak přestane chovat útočně. 

 

ALKHOLISMUS 

Na tento dotaz se hodně ptáte, kromě odvaru z mateřídoušky, který působí při správném 

dávkování, jako Antabus se používá AMETYST, který před použitím zakopete hluboko pod 

zem, aby se pořádně očistit, jen tak je účinný. Potom tento mocný kámen, ať nosí alkoholik u 

sebe a každý den si vizualizuje, že mu alkohol páchne a nechutná. Mezi námi pokud bude u 

této vizualizace pít odvar z mateřídoušky, tak jen přičuchnutí k alkoholu mu zvedne žaludek. 

Pak tato závislost postupem i díky pevné vůli zmizí. 

 

ANDĚLÉ 

Pokud potřebujete pomoc a vedení od těchto mocných a silných Bytostí Světla podržte si čirý 

krystal KŘEMENE u srdce a požádejte stručně o Božskou pomoc. Dostane se vám ji. 

 

ASTMA 

Astma je projevem malé sebelásky a toho že se člověk něčím dusí, moste proto u sebe 

v oblasti srdce RŮŽENÍN, popřípadě si jej dávejte večer pod polštář. Hodně se vám uleví. Až 

RŮŽENÍN praskne, vyměňte jej za jiný. V tomto případě nesmíte používat poškozený kámen 

jinak se nemoc zhorší. 

 

AURA 

Ptáte se co na posílení a vyčistění aury. Na to je výborný čistý krystal KŘEMENE, který vám 

auru vyčistí a až desetkrát zvětší. Jen je třeba jej každých dvacet čtyři hodin vyměnit za čistý 

KŘEMEN bez prasklinek. 

 

BOLESTI HLAVY A MIGRÉNY 

Kromě přesličky na kterou nedám dopustit, vám od bolesti hlavy pomůže náhrdelník 

z HEMATITU. Nezapomeňte jej ale každých čtrnáct dní očistit, aby vám dobře sloužil. 

 

DEPRESE 

Na ty je kromě přesličky velice dobrý KUNZIT, který vám pomůže postavit se opět na nohy. 

A pokud si navíc k tomu zazpíváte, bude se cítit zase jak rybičky. 
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DĚTI 

Děti jsou to nejcennější co máme a nejlepšími minerály na posílení a léčení dětí jsou TYGŘÍ 

OKO a JANTAR. TYGŘÍ OKO dejte dítku pod polštář nebo do rohu místnosti kde spí a 

vizualizujte si jeho silnou ochranu. U JANTARU udělejte to samé jen jej můžete dát dítku na 

krk, aby jej chránil přímo na těle. 

 

PENÍZE A ŠTĚSTÍ 

Aby se vás drželi peníze a štěstí noste ve své peněžence KREVEL. 

 

HNĚV 

Pokud se na vás někdo nesnesitelně zlobí a škodí vám, nechte za úplňku nabít v trávě 

vyčištěný MODRÝ PRUHOVANÝ ACHÁT. Druhý den si jej vemte do ruky představte si jak 

se hněv daného člověka zklidňuje až úplně zmizí-Pak kámen ukliďte na místo kde jej nikdo 

nenajde. Já osobně zahrabávám do země, je to jistější. 

 

INTUICE A INTELEKT 

RODOCHOZIT očištěný v dešťové vodě a nošený kolem krku bystří a posílí intuici a intelekt. 

 

PROBLÉMY 

Pokud je vaše mysl zkalená problémy a vy nemůžete najít chvilku klidu natož nějaké kloudné 

řešení dané situace vemte do rukou AKVAMARÍN. Při tom si představujte jak je mysl čirá a 

jasná, všechny vaše problémy jsou vyřešeny a nic vás netrápí. 

 

JASNOVIDNOST 

Na podporu jasnovidnosti se od pradávna používal LAPIS LAZULI nebo RUBÍN. Oba 

kameny posunou naši mysl do jiné dimenze vnímání. 

 

KLIDNÝ DOMOV 

Aby doma vládla harmonie a klid n místo kde s rodina schází umístěte RŮŽENÍN  a 

AMETYST. Samozřejmě tak aby ho nikdo nenašel a nesebral, nejlépe pod lino, koberec nebo 

do sedačky v obýváku. 

 

KREATIVITA 

Pokud potřebujete podpořit kreativitu a tvoření noste u sebe KREVEL. 

 

SEBELÁSKA 

Na zvýšení sebelásky pomáhá RŮŽENÍN, který nosíte v blízkosti srdce. 

 

MEDITACE 

Při meditaci je dobré mít u sebe, nebo držet v ruce čirý KŘEMEN, nebo AMETIST. 

 

PENÍZE 

Pokud máte pocit, že někam mizí vaše peníze a nemůžete najít původ tohoto zdroje noste 

v peněžence CITRÝN očištěný kapkou bergamotového oleje, který nos štěstí a spokojenost 

v oblasti hojnosti. 

 

NÁSILÍ 

Pokud trpíte fyzickým nebo psychickým násilím noste v oblasti srdce KREVEL, přivoláte tak 

pomoc, aby jste mohli z tohoto nepříjemného stavu uniknout. 
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NEBEZPEČÍ 

Pokud máte pocit, že vám chce někdo uškodit, noste u sebe MALACHIT. 

 

NEGATIVNÍ ENERGIE 

Pro ochranu před negativní energií jiných lidí si očistě TYGŘÍ OKO ( to každých 14 dní ) a 

APAČSKOU SLZU ve vodě se solí, nechte čistit dva dny. Pak vyjměte krystaly a 

představujte si jak odvracíte negativní energii, při tom poproste Vesmír o ochranu popřípadě 

ochránce. Noste pak tyto kameny stále u sebe. Je dobré je použít v podobě náramku nebo 

prstenu. 

 

NEPŘÁTELÉ / ZÁVISTIVCI 

I zde se používá TYGŘÍ OKO, stejným způsobem jako v předešlém případě. 

 

NEŠTĚSTÍ / NEHODY 

Na tyto záležitosti je používá KARMEOL opláchnutý v dešťové vodě, pak jej vemte do rukou 

a vizualizujte si silnou ochranu. Můžete též poprosit Vesmír o ochránce. 

 

OCHRANA 

Na ochranu se požívá mnoho kamenů, já osobně mám ráda, TYGŘÍ, SOKOLÍ nebo BÝČÍ 

OKO, KŘIŠŤÁL, TURMALÍN. Nezapomeňte nechat kameny před použít alespoň dva dyn 

čistit v solném roztoku. 

 

PAMĚŤ 

Pokud zapomínáte, noste u sebe FLUORIT, zbystří vaší mysl a vzpomenete s i na jméno vaší 

babičky za svobodna. 

 

PENÍZE 

Zde se mi velice dobře osvědčil CITRÍN, ČERVENÝ JASPIS a KARMEOL. Stačí je očistit a 

nabít buď bergamotovým olejem nebo bazalkovou esencí. Noste na levé ruce nebo 

v peněžence. 

 

TĚHOTENSTEVÍ 

Pokud chcete otěhotnět, noste u sebe TYGŘÍ OKO, KARMEOL A ČERVENÝ JASPIS. Pro 

bezproblémové těhotenství u sebe ženy nosí v podprsence HOWLIT. 

 

PŘÁTELE 

Na přitahování vhodných přátel se používá KREVEL. 

 

SEBEDŮVĚRA 

Pro získání sebedůvěry, např. při obchodním jednání noste u sebe OXIN nabytí sluncem. 

 

SCHOPNOSTI MÉDIA 

Tyto schopnosti aktivuje LAPIS LAZULI. 

 

SÍLA 

Na posílení vlastní síly se používá voda z AKVAMARÍNU, kterou vypijete ráno nalačno. 
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SMUTEK 

Pokud máte v srdci smutek z rozchodu s milovanou bytostí nebo prožíváte její ztrátu, noste u 

sebe AMETYST. Za pár dní bolest ustoupí. 

 

SPÁNEK 

Dobrý spánek podporuje AMETYST vložený pod polštář namazaný levandulovou esencí. 

Pokud nemáte rádi levanduli skvěle se mi osvědčila i esence z meduňky citrónové. 

 

SNY 

Aby jste si zapamatovali své sny očistěte AZURIT levandulovou vodou nebo esencí a dejte 

pod polštář. Ráno se snažte rozpomenout na své sny, jistě si vzpomenete na to co se vám 

zdálo. 

 

ŠTĚSTÍ / SPOKOJENOST 

Do oranžového lákového pytlíčku dejte MĚSÍČNÍ KÁMEN a MECHOVÝ ACHÁT, pytlíček 

zavažte a noste v blízkosti srdce. Přinese vám nekonečné štěstí a klid. 

 

STRES 

Na stres se mi velice osvědčil MĚSÍČNÍ KÁMEN nošený v blízkosti srdce, stres pak odejde a 

vy nabudete vnitřního klidu a míru. 

 

ÚZKOST 

Na utišení úzkosti se používá PYRIT očištěný levandulovou esencí, který budete neustále 

nosit u sebe.  

 

KOMUNIKACE 

Pokud potřebujete podpořit verbální schopnosti noste u sebe AKVAMARÝN, zabaví vás 

ostychu mluvit s lidmi. Též dobré pro děti, které mají logopedické problémy. 

 

VĚRNOST 

Aby vám byl partner věrný, dejte mu pod polštář MODRÝ ACHÁT, bude myslet jen na vás a 

časem zapomene na všechny zálety. 

 

ZLOMENÉ SRDCE 

Na zlomené srdce, např. při rozchode se používá RŮŽENÝN, který nosíte v blízkosti srdeční 

čakry.  Tiší bolest. 

 

ZLOST 

Pokud vás popadne zlost mějte u sebe  AMETYST a MODRÝ ACHÁT. Všechen vztek z vás 

vysají, jen je třeba tyto kameny častěji čistit. 

 

ŽÁRLIVOST 

Pokud mát doma žárlivce, dejte mu bez jeho vědomí pod polštář APOFYLIT, časem partner 

žárlit přestane. 

 

Přeji vám všem, drazí přátelé spokojený a šťastný rok 2018. 

 

Blanka Magicstar 

www.magicstar.cz 


