
VELKÁ PŘEDPOVĚĎ  

NA ROK 2019  

OD BLANKY MAGICSTAR 

www.magicstar.cz 

Drazí přátelé, 

již nyní se můžete těšit z VELKÉ PŘEDPOVĚDI NA ROK 2019  

OD BLANKY MAGICSTAR, vypracovanou dle karet Lenormand.  

Já osobně věřím, že vám pomůže v cestě životem, stejně jako 

předpovědi předešlé, které pro vás zpracovávám. Pojďme se tedy 

podívat na to, co nás čeká v roce 2019. Nač bychom si měli dát pozor, 

ale i co můžeme využít ve svůj prospěch, abychom žili krásný  

a spokojený život. Jako vždy budete mít mnoho možností a je na 

vašem uvážení jak s nimi naložíte. Ono ať se děje cokoliv v našem 

životě, je třeba si uvědomit, že to co prožíváme je odrazem nás 

samých, našich strachů i přání. Dnes se vše realizuje mnohem rychleji 

a je dobré se soustředit hlavně na to, co chci, než na to čeho se bojím. 

Proto drazí přátelé, dávejte svou energii tam, kde je to pro vás 

přínosné a blahodárné. Ona i myšlenka je energie a jak známo 

myšlenou tvoříme svou realitu. A pokud vás mohu poprosit, 

vystříhejte se špatným myšlenkám, přáním čehokoliv zlého někomu, 

nebo pomluvě, zbytečně vám to škodí a dělá těžkou karmu. Ona 

karma se vrací a ten kdo vám kdy ublížil, se již dnes potrestal a věřte, 

že se mu vše vrátí vrchovatě. „Karma je spravedlivá.“ Proto se 

soustřeďte na to, co je pro vás podstatné a důležité - to je vnitřní klid a 

mír, spokojený život. V letošní předpovědi na rok 2019, pro každé 

znamení zvěrokruhu zvlášť, navíc jako každý rok dostanete bonus. 

Tentokrát to bude o tom, jak na sobě pracovat pomocí energetických 

center, aby váš život byl spokojený a hezký.  

 

Přeji vám všem krásný a spokojený život. 
  

Blanka Magicstar 

www.magicstar.cz 

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


Předpověď na rok 2019 

Blanka Magicstar – www.magicstar.cz 

  

  
Stránka 2 

 
  

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 2019. 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, bylinkářství, 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 2019? 
 

Rekapitulace: 

Rok 2018 byl velice náročný pro mnohé z nás, dle tarotu vládla karta 

SPRAVEDLNOST a dle karet Lenormand karta RÁKOSKY neboli 

PRUTY. Byl to těžký rok hlavně z toho důvodu, že jsme byli nuceni 

čistit svou ,,karmu“. Přesně řečeno, dát do pořádku, nebo ukončit to, 

co nefunguje a nečiní nás šťastnými. Museli jsme zpracovat a vyčistit 

své vztahy a to jak pracovní, soukromé, tak i vztah sami k sobě. 

Nebylo to jednoduché, z praxe vím, že mnozí z vás si sáhli až na samé 

dno. Rok 2019 bude dle tarotu ovládat karta VISELEC, dle karet 

Lenormand karta PTÁCI. Bude to tedy rok zdánlivého odpočinku, kdy 

budeme mít pocit, že se nic neděje a že vše nějak stagnuje. Ale zdání 

klame. Všechny změny, které zažijeme se budou dít uvnitř nás samých 

a my bychom na to měli být připraveni. Jelikož to co budeme 

vyzařovat, to budeme dostávat a věřte, že vrchovatě. Buď jako 

odměnu nebo jako lekci, abychom pochopili kdo jsme, proč tu jsme a 

co vlastně od života chceme. Ale také abychom našly vnitřní klid a 

mír, a to po pravdě za nás nikdo neudělá, jen my sami. Takže jediná 

rozumná rada je, mějte se rádi tací, jací jste, nenechte si ubližovat, 

nemějte strach a spíše se snažte vidět i v dobách těžkých to pozitivní, 

třeba jen to že jste a dýcháte je velké štěstí. Tím že zažíváme těžké 

doby, tak rosteme a učíme se vážit si toho co je pro nás podstatné. 

 

 

 

Pojďme si udělat podrobnější rekapitulaci starého roku a zároveň 

se podívat co nového nám přinese rok 2019. 
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V roce 2018 nám vládla karta RÁKOSKY, která nás 

nutila pořád něco řešit, někdy jsme měly pocit, že to je 

nekonečné. Jakmile se jedna věc uklidnila a mi si 

mysleli, že bude chvilku klid, vyplavala na povrch hned 

další. V tomto roce byla velice důležitá komunikace. 

Přes ní se dalo hodně věcí ,, zachránit“, vyčistit,  

ale i pokazit a zničit. Proto bylo velice důležité vážit 

slova a uvědomit si, že slovo je energie, která může 

pomoci či ublížit. A bylo jen na nás, jak jsme s darem řeči nakládali, 

podle toho jsme byli odměněni či potrestáni, tedy spíše jsme dostali 

lekci abychom pochopili jaké to je. Tyto lekce se objevovali hlavně 

v oblasti rodinných, přátelských či partnerských vztahů, ale i ve 

vztahu sama k sobě v podobě vnitřního nepokoje a vnitřní 

rozhádanosti. Bylo potřeba ,,vyčistit stůl“, ukončit co již mělo 

z vašeho života odejít a dát do pořádku, tzv. ,,nahodit“ to co má ještě 

nějaký smysl. Většina z vás byla velmi statečná a vše zvládla i přesto 

že někdy to bylo velice těžké a sáhli jste si na dno. Bohužel vztahy 

jako takové ovlivňovali naše finance, jako by Vesmír řekl ,,Máš hezký 

vztah k lidem budeš se mít dobře.“ „Jo, ty jsi vypočítavý hajzlík, tak ti 

utáhneme kohoutek, abys pochopil.“ I v této oblasti to někdy nebylo 

jednoduché, ale i to jsme díky píli zvládli. Ve zdraví nás hodně trápili 

,, chcípavky“ různého typu, které se objevovali hlavně v podobě 

zánětů horních a dolních cest dýchacích (jako by nás někdo dusil), 

zvýšenými teplotami (vnitřní boj), které neměly důvod, takže jsme 

nevěděli co nám vůbec je a v oblasti krku (nutnost komunikace).  

Ale i solárek nás díky trávení a žlučníku (vztek a neklid) pěkně 

potrápil. Inu vnitřní neklid si bere svou daň, hlavně na našem zdraví. 

Byl to opravdu velice výživný rok, hezky nám ukázal, co v sobě 

máme schováno. 

 

Pokud jste si mysleli, že si v roce 2019 odpočinete, 

někam se schováte a budete dělat mrtvého brouka, 

zklamu vás. Sice by to měl být poklidný rok, zdánlivě 

odpočinkový, ale jen zdánlivě. I tento rok budeme 

,,čistit“ to co jsme v předešlém roce nezvládli, takže 

někdy budeme mít pocit jako bychom lítaly nahoru 

dolu, přesně jako na skluzavce. Důležité bude pro nás 
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naše nejbližší okolí a vztahy s ním. Toto téma bude i tématem roku 

2019 a po pravdě máme se na co těšit. Někdy zažijeme i chaotické 

chvilky, kdy si budeme říkat, zda to máme zapotřebí. Věřte, že máme, 

jen tak se nám povede do našich vztahů nastolit harmonii, klid a lásku. 

Velice důležité bude, abychom pracovali s centrem v hrudi (nemusíte 

nějak extra meditovat, stačí prostě prodýchávat srdíčko), které má 

velký vliv na vztahovou karmu a na naše vztahy. Od vztahů se nám 

bude odvíjet i naše finanční a zdravotní stránka. Ve finanční oblasti se 

můžeme těšit na hojnost, ale jen v případě, že naše vztahy s okolím, 

ale i sama se sebou, jsou v pořádku. Ono je to logické když budete mít 

strach, že něco nedokážete, nebo pocit že si něco nezasloužíte, tak si 

uděláte blok a ve finanční oblasti to bude vidět dokonale. Proto 

doporučuji pracovat s centrem v solaru, abyste si dokázali jít za svým 

a nebáli se. Strach je k ničemu, ale znají ho i ti největší hrdinové. Po 

pravdě největším hrdinstvím je právě překonat svůj vlastní strach. Tak 

se nebojte a s chutí do toho. S tím abyste měli hojnost, vám zase 

pomůže práce s centrem v břiše (prodýchávat a prosvětlovat pupík). 

Ve zdraví nás potrápí opět různé nastydlosti, ale i pokles energie, 

hlavně u citlivějších jedinců. Je to dáno tím, že přes centrum pánvi 

jsme napojeni na Zemi a cítíme, že něco s ní není v pořádku, což se 

může odrazit v náladovosti, depresích a úbytku energie, hlavně ženy 

budou v tomto směru trpět, jsou citlivější než muži. Ve zdraví si dále 

hlídejme tlak, aby nám nelítal nahoru a dolu proto je dobré si čas od 

času udělat kůru z řebříčku lékařského, přidávat do jídelníčku česnek 

(pokud ovšem nejste žlučníkáři) a dát přednost lehčí nemastné stravě. 

No a v neposlední řadě nás ještě potrápí žíly a cévy takže jezte 

pohanku, ale nezapomeňte k ní přidat vitamín C např. pár kapek 

citrónu, rybízový džem nebo paprika, aby vám její konzumace byla k 

něčemu. 

 

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 2019 PODLE 

ZNAMENÍ 

ZVĚROKRUHU 

 

Beran (21. 3. – 20. 4.) 

 

 

 
Beranům v roce 2019 bude vládnout karta JEZDEC, což znamená, 

že se budou cítit jako v poklusu. Ale to nevadí, Beránci mají rádi 

rychlé a jasné akce, takže se dá říct, že budou ve svém živlu. Ve 

vztazích by si měli dát Beránci pozor na to co říkají, aby neřekli 

něco co by je pak mohlo mrzet. Ono je někdy lepší mlčet než říct 

to co mám právě teď na jazyku. Rozvážnost bude též tématem 

tohoto roku a budou ji muset zvládnout, takže i přesto že zde 

heslo: ,, Rychle myslím, rychle jednám“, bude velice silné a bude 

nás ve vztahové oblasti hodně ovlivňovat. Přesto doporučuji 

trošku brzdit, abyste nepřišli o to nejcennější. V práci by se mělo Beranům dařit, 

hlavně oblast kde je cestování, auta, pohyb a vše s tím spojené bude Beranům přát. 

Ve finanční oblasti se sice bude beranům dařit, ale pozor abyste o penízky rychle 

nepřišli. Jak se říká ,,Rychle nabyl, rychle pozbyl“. Ve zdraví by si měli Berani 

hlídat hlavně nohy – klouby, kotníky, kolena. Tak jezte sulc nebo želatinu, raději 

dejte přednost pohodlné a pevné obuvi a místo bůčku si dopřejte krůtu nebo 

divočáka. Aby Beránci tento rok v klidu zvládli doporučuji pracovat hlavně 

s centrem v hrudi a se solarem. Pak budete mít hezké vztahy a bude se vám dařit na 

všech úrovních života. Pozor na to, abyste neviděli jen sami sebe, to by vám mohlo 

pěkně znepříjemnit život, což je zbytečné.  
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Býk (21. 4. – 21. 5.) 

 

 
 

Býkům tento rok vládne karta LOĎ. Dá se říct, že jim 

bude přát štěstí na každém kroku a je jen na Býčcích 

zda tyto energie využijí ve svůj prospěch, nebo zda je 

nechají odplynout v nenávratnu. Aby Býci využili tyto 

energie ve svůj prospěch, je třeba, aby se nebáli jednat  

a dokázali chytnout příležitost za pačesy. Ve vztahové 

oblasti stejně je upozornění na to, abyste vnímaly své 

okolí hlavně a ne jen sami sebe. Bude třeba se naučit 

naslouchat jak svému srdci tak i tomu co vám vaše okolí říká a proč to 

říká, proto buďte pozorní. Pokud se budete řídit srdíčkem, vaše vztahy 

budou krásné a harmonické, tím neříkám, že to někdy nezaskřípe, ale 

to by byla nuda, nemyslíte? V pracovní oblasti by se vám mělo dařit, 

karta LOĎ vždy přeje odhodlaným. Velký úspěch byste měli zažít 

v podnikatelské oblasti, ale i tam kde se cestuje a to jak po souši, tak 

po vodě. Ve finanční oblasti je zde hojnost, tak se nemusíte bát a 

vyrazit třeba na dovolenou k moři. Ve zdraví by si měli Býci hlídat 

játra, žlučník a močové cesty. Na játra a žlučník se mi velice dobře 

osvědčila tinktura z pampelišky, nedá se jí předávkovat jako 

ostropestřcem, tak že ji můžete používat dlouhodobě. Navíc játra i 

žlučník mají rády lehkou nemastnou stravu. Jednou za rok doporučuji 

očistnou kůru z kopřiv, nebo z přesličky v podobě čaje, udělá stejnou 

službu jako předražené detox-kúry. Aby Býci v klidu zvládli rok 2019, 

doporučuji jim pracovat s centrem v solaru, v pánvi a s hrudí. Není 

totiž nad to mít v sobě klid a mír a hezké partnerské a rodinné vztahy, 

to se pak daří vše, na co člověk sáhne. 
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Blíženci (21. 5. – 21. 6.) 
 

 
 

Blížencům v roce 2019 vládne karta KLÍČ. Je to 

požehnaný rok přinášející nové začátky, ale též odnáší 

z našich životů to, co není funkční. Je to logické, klíčem 

se jedny dveře zavírají, aby se mohly otevřít dveře 

naskytující nové možnosti. U Blíženců jsou velice 

důležité harmonické vztahy s jejich okolím, což někdy 

vede k potlačení sama sebe a tím pádem přináší vnitřní 

nepohodlí v podobě depresí. Proto je pro Blížence 

v tomto roce velice důležité udržet si svůj vnitřní klid a 

mír a pak jednat. S tím vám pomůže práce s centrem v hrudi. I přestože 

chvilkami to bude pro Blížence náročný rok, neradi něco mění, mohou 

se těšit na spokojené dny prozářené štěstím. Ve vztazích je dáván zřetel 

na otázky typu: ,, Je to, to pravé? Jsem šťastný? Je spokojena má rodina? 

Co v této oblasti mohu zlepšit?“ Uvědomíte si drazí Blíženci, že realita 

kolem vás je odrazem toho co je ve vás a vy začnete sami od sebe ze 

svého vnitřku měnit to, co vám nevyhovuje. Držím vám palce v této 

nelehké cestě. Ve finanční i pracovní oblasti se bude Blížencům v roce 

2019 dařit a pokud budou chytří, poslechnou svou vrozenou intuici, 

chytnou ,, Štěstí za pačesy“, mohou se těšit z velké hojnosti a 

spokojenosti v této oblasti našeho života. Ve zdraví by si měli Blíženci 

hlídat rodové choroby, které se mohou z ničeho nic ozvat, dále průdušky 

je mohou občas potrápit, ale pokud zachovají vnitřní klid mohou se po 

celý rok těšit z pevného zdraví. Je to vlastně na vás drazí Blíženci jak se 

budete cítit na duši, tak se budete cítit i po těle. V tomto roce doporučuji, 

aby Blíženci pracovali ponejvíce s centrem v hrudi, které má na starost 

vztahy a to jak s naším okolím, tak i vztah sama se sebou, ochrání je 

před mnohými nepříjemnostmi. 
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Rak (22. 6. – 22. 7.) 
 

 
 

Rakům v roce 2019 vládne karta SRDCE, s klidným 

svědomím mohu říct, že to bude docela hezký rok. Raci 

budou v tomto roce řešit nejdůležitější oblast našeho 

života a to vztahy, od toho se pak bude odvíjet vše 

ostatní.  Je pravda, že vztahy jsou tou nejtěžší oblastí 

našeho žití, ale i nejvíce podstatná. Je to logické, jaký 

máme vztah se svým okolím, takový máme život. 

Mimochodem přes vztahovou oblast si čistíme naší 

karmu, díky čemuž buď trpíme, nebo jsme odměňováni 

v podobě příjemné dhramy. Proto se Ráčci budou zamýšlet nad tím co, 

kdy, kde ,,vyvedli“ a budou se snažit napravit dané chyby. Při čištění 

vztahové karmy nezapomínejte na sebe, jste jedno z nejcitlivějších 

znamení Zvěrokruhu a je třeba dbát i o svá bebí a naučit se odpouštět jak 

druhým tak sobě, s tím vám nejvíce pomůže centrum v hrudi. Pokud 

budou dobré vztahy, bude se vám dařit ve finanční i pracovní oblasti, to 

ale neznamená, že máte ze sebe dělat blbce a nechat si skákat po hlavě. 

Vše řešte v klidu, s mírou a ptejte se sami sebe, zda to opravdu chcete 

udělat, tím se ochráníte od mnohých nepříjemností. Ve zdraví by si měli 

Ráčci hlídat srdíčko, oběhový systém, ale i ledviny, které jsou dle 

meridiánu se srdíčkem spojeny. Proto taky hodně srdcařů nemá 

dostatečně funkční ledviny. Zde mohu doporučit pít čaj z přesličky, 

prospívá jak ledvinám, tak čistí krev a tím pádem pomáhá i srdíčku 

v jeho práci. Na srovnání tlaku je výborný čaj z řebříčku lékařského, ale 

můžete též použít česnek, tinkturu ze jmelí, či hlohu, ale opatrně, nic 

nepřehánějte. Tento rok by měli raci pracovat co nejvíce s centrem 

v hrudi, které má na starost vztahy a odpuštění. Navíc vás ochrání před 

nepříjemnostmi. 
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Lev (23. 7. – 22. 8.) 

 

 
 

Lvům v roce 2019 vládne karta MĚSÍC. No, teď si Lvi 

budou myslet, že jsem si na ně zasedla, věřte, že nezasedla, 

všem bytostem měřím stejným metrem. Pokusím se i zde 

najít něco pozitivního a vytáhnout vás z této šlamastiky. 

Tento rok bude rokem iluzí, snů, zahleděnosti do sebe, ale i 

rokem přetvářky, lží a nepříjemných psychických stavů. Je 

to dáno tím, abyste se naučili více poslouchat svůj šestý 

smysl a nešli slepě jen za zlatým prasátkem. Proto buďte 

velice opatrní hlavně v pracovní a finanční oblasti, 

rozhodně se nezadlužujte více než je zdrávo, jelikož finance a úspěch 

v práci se bude odvíjet právě z vašeho psychického stavu a též od toho, zda 

se necháte nachytat na nějaký extra super bussines. Ověřujte a prověřujte. 

Někdy je lepší sedět na zadku a držet se dané jistoty než mít velké oči. Aby 

se vám finančně i pracovně dařilo, doporučuji pracovat s centry v břiše  

a solaru. Vztahy budou pro Lvy taky zajímavý oříšek a zde doporučuji, 

držte se toho, co máte doma. Může se vám totiž lehko stát, že 80% jistoty  

a zázemí vyměníte za 20% blažené slasti, která se časem rozplyne a vy pak 

budete koukat jak výři co jste to za voly. Tak abyste svou intuici podpořili 

a neskočili nějaké ,,hurisce“, či fešákovi na lep, doporučuji pracovat 

s centrem v hrudi, věřte že to vás 100% ochrání. Lvi by si měli v roce 2019 

hlídat hlavně psychiku a nervovou soustavu. Na to je dobré se pravidelně 

pohybovat v přírodě, meditovat a jíst vitamín B nebo pivovarské kvasnice 

(pangamin), též třezalka je v toto směru dobrá, ale pozor pak nechoďte na 

sluníčko, zčervenali byste jak rak. Takže, abyste vše zvládli milí Lvíčci, 

doporučuji pravidelně pracovat s centrem v hrudi, solarem a s břichem. 
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Panna (23. 8. – 22. 9.) 

 

 
 

Panny budou v roce 2019 ve svém živlu, jak jinak když 

jim vládne karta DŮM. Proto se budou Panny v tomto 

roce věnovat hlavně rodině, rodinnému zázemí, ale 

čekají je i otázky ohledně majetku, finanční stability, 

bydlení a domácnosti. Bude to perný rok, ale dá se říct, 

že Panny vše svou precizností a smyslem pro 

dokonalost zvládnout. Ve vztazích se budou Panny 

soustředit hlavně na péči o druhé, což bude přínosné 

pro jejich dharmu, ale nesmí zapomínat i na sebe. Ono se těžko 

pomáhá a pečuje o druhé, když na to nemáte energii, tak se naučte i 

odpočívat a též se trošku hýčkat. Pro Panny bude velice důležité 

naučit se přijímat, nejen dávat. Umět přijmout lásku a péči je někdy 

obtížné hlavně pro lidi, kteří jen dávají, ale je třeba si uvědomit, že 

aby vaše vnitřní „Já“ bylo v harmonii, je třeba se naučit i tomuto 

umění jelikož je spojené s naším vztahem sama k sobě. Abyste se 

tomuto umění naučili a nebyli pak vyprahlí jako Sahara, doporučuji 

pracovat s centrem v hrudi. V pracovní i finanční oblasti by se mělo 

Pannám dařit, dokonce se mohou těšit na stabilní pracovní nabídky, 

které je finančně zajistí do budoucna a oni si pak mohou časem pořídit 

třeba vlastní byteček. Pokud budete milé Panny dbát na pravidelný 

odpočinek, dostatečně spát, pohybovat se a zdravě jíst měly byste 

tento rok prožít ve zdraví. Pannám v tomto roce nejvíce pomůže práce 

s centrem v hrudi, aby našly sami sebe a naučily se též přijmout zpět 

to co celý život dávají, tedy lásku a péči. 
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Váhy (23. 9. – 23. 10.) 

 

 
 

Vahám v roce 2019 vládne velice příjemná karta 

KYTICE. Těšit se mohou z příjemného roku, ale i zde 

je jedna podmínka drahé Váhy. Pokud chcete prožít 

krásný a spokojený rok je třeba, abyste sami v sobě 

udrželi harmonii a klid a nerozčilovali se nad cizí 

hloupost. Stejně s tím nehnete, s hlupáky se totiž 

bojovat nedá, těm je třeba se jen vyhnout. Takže je to na 

vás milé Váhy. Karta KYTICE přeje v roce 2019 hlavně 

vztahové oblasti a mezi námi od té se odvíjí vše, jak naše spokojenost, 

pocit štěstí, tak i finanční a pracovní úspěch. Proto tento rok budou 

mít Váhy možnost napravit vše co je ve vztahové oblasti pošramocené 

a nastolit tak harmonii jak sami v sobě, tak i v rodinné, společenské a 

pracovní oblasti. Takže se dá říct, že ve vztazích se vám bude dařit 

milé Váhy. Po finanční stránce se můžete těšit na dostatek a nějakou 

tu korunku navíc v podobě daru, či dobré práce. Váhy by měly tento 

rok pracovat hlavně s centrem v hrudi a se solarem, aby vše, co mají 

napravit šlo hezky, jako po másle. Ve zdraví si hlídejte oblast solaru – 

tj. játra, dvanácteník, žlučník, slezinu, žaludek a slinivku. Jsou to 

velice citlivé orgány, které reagují na vaše duševní rozpoložení a stres. 

Ne zbytečně vás v oblasti solaru někdy bolí, nebo cítíte nepříjemný 

tlak. Výše zmiňované orgány mají rádi hořké byliny obsahující 

hořčiny a lehkou stravu, vařenou spíše ,, na vodě“. Hořčiny najdete 

v pampelišce, artyčoku, fenyklu, pelyňku, puškvorci a v Plzeňském 

pivu, nebo v Birellu (tím nedělám reklamu na Plzeňský pivovar ).  
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Štír (24. 10. – 24. 11.) 
 

 

 

Štírům bude v roce 2019 vládnout karta LILIE. Ano, 

uhodli jste dobře drazí Štíři budete v tomto roce řešit 

rodinné a partnerské vztahy, bude to díky vaší 

přecitlivělosti a náladovosti nelehký úkol, tak hodně 

pracujte s centrem v pánvi a s centrem v hrudi, abyste 

vše v klidu zvládli. I zde se bude hrát velkou roli vaše 

vnitřní rozpoložení, což vám tedy nezávidím. Proto se 

snažte zachovat vnitřní klid rovnováhu a držte na uzdě 

svou touhu někoho ,,ďobnout“ svým ostnem, vrátilo by se vám to 

rychleji, než si myslíte a na místě kde byste to nejméně čekali. I Štíři 

mají možnost v roce 2019 napravit staré křivdy, hlavně v oblasti 

rodiny a rodinných vazeb. Což je dobře, jelikož rodina je to 

nejdůležitější nejcennější, co v životě máme. Sice čas od času 

dostanete ,, držkovou“, ale to jen proto drazí Štíři, abyste si uvědomili, 

kde děláte chybu a mohli ji napravit. Jak jinak se člověk nejlépe učí, 

jen tak, že si natluče čumák. Finanční a pracovní oblast se bude 

odehrávat z toho, co z vás bude vyzařovat, takže udržte své emoce na 

uzdě, abyste si nezadělali na problémy a pak nešli po žebrotě. Když se 

vám to povede, bude se vám po finanční stránce dařit, práce taky bude 

dobrá. Tak se snažte, je to o vás. Pokud vám někdo nebude v práci 

sedět, zeptejte se proč tomu tak je, co se máte naučit místo, abyste 

bezhlavě útočili. Uvidíte, jak se vše pak uvolní a vy se budete cítit 

dobře. Ve zdraví by si měli Štíři hlídat pohlavní orgány. Pro ženy je 

vhodné pít jednou denně čaj z řebříčku lékařského. Mužům pomůže,  

když překonají odpor k bylinkám a místo prášku na prostatu zkusí 

alespoň třikrát týdně pít šálek čaje z vrbovky růžové malokvěté. 
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Střelec (23. 11. – 21. 12.) 

 

 
 

Střelcům budou v roce 2019 vládnout energie karty 

MEDVĚD. Dá se říct, že to bude dobrý rok, proto 

doporučuji využít jeho energie na maximum. Střelci 

jsou pověstní tím, že když něco chtějí, tak se umí 

nasměrovat a jít si za tím a to jak v dobrém tak ve zlém. 

Karta MEDVĚD je spojena právě se silnou vůli, 

odhodláním, ale i ochranou slabých a pomocí druhým a 

přesně takový rok vás čeká drazí Střelci. Bude třeba 

zanechat sobeckosti a uražené pýchy a jít tam kde vás bude potřeba, 

ale to neznamená, že nemáte tak trochu myslet i na svoje sny a plány. 

Za těmi si jděte, ale ne přes mrtvoly, to by se vám vymstilo. Abyste 

rok 2019 s úspěchem zvládli, je třeba pracovat s centry v hrudi a u vás 

hlavně zharmonizovat oblast solaru. Když je vyrovnaný solar, je 

vyrovnaná osobnost. Ve vztazích budou Střelci hrát roli ochránců, 

učitelů a vůdců, pozor na zneužití tohoto postoje. Postupujte moudře a 

rozvážně, tak aby z vašeho jednání měli prospěch všichni, tj. jak vy 

tak vaše okolí. Ve finanční a pracovní oblasti by se mělo Střelcům 

velice dařit a dá se říct, že pokud budou šikovní, tak se zajistí na 

dlouhá léta dopředu. Ve zdraví si hlídejte milý Střelci vlasy, je 

zbytečné si je zkazit. Abyste měli hezkou hřívu a vlasy vám zbytečně 

nepadaly, používejte odvar z kopřiv, nebo zázvoru na oplachy po 

umytí hlavy. Též je třeba, abyste hlídali oblast solaru, tj. játra, žlučník, 

žaludek a slinivku, zbytečně tyto orgány nezatěžujte, dopřejte jim 

lehkou stravu, čas od času kúru z Švédských kapek, kdy 3x denně 

budete pít jednu čajovou lžičku tohoto blahodárného elixíru ve vodě, 

či v čaji před jídlem. 
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Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) 

 

 
 

Pro Kozorohy se rok 2019 ponese v duchu finanční a 

vztahové stability, přesně jak ukazuje karta STROM. Je 

vidět, že se za svou dřinu konečně dočkáte odměny milý 

Kozorozi, ale i tak je třeba být opatrný a nekopat kolem 

sebe, nebo nedej bože někoho nabrat na své pověstné 

růžky, když není zrovna po vašem. Je třeba si uvědomit, 

že ne každý má na danou věc či problém stejný názor a 

proto je třeba se naučit i naslouchat. To povede právě 

k tomu, že se zharmonizují vaše vztahy, ale i oblast práce a financí. 

Aby se vám dařilo, je třeba pracovat s centrem v hrudi a s centrem 

pánvi, jelikož si své vzteky a neúspěchy právě vybíjíte na svých 

partnerech, nebo rodině a to vám velice škodí. Pokud konečně 

pochopíte, kde je chyba a napravíte ji, získáte to nejcennější. Dobré 

rodinné a přátelské vztahy, které pozitivně ovlivní i ostatní oblasti 

vašeho života. V práci a v oblasti financí by měla v roce 2019 

vládnout stabilita, kterou, když budete chytří, přetáhnete i do dalších 

let. Zdravotně by si měli Kozorozi hlídat plíce, pokud kouříte, pokuste 

se s tímto zlozvykem skončit, ušetříte si tak zbytečná lítání po 

doktorech v budoucnu. Dále si hlídejte prochladnutí v oblasti hrudi, 

mohl by pak z toho být nepříjemný zápal plic. Alergie by vás mohly 

taky trošku potrápit. Ty jsou spojeny se znečištěním jater,  tak je 

vyčistěte např. pravidelnou detoxikací jednou za půl roku, třeba 

v podobě pití čaje z kopřiv. Tento čaj mají játra moc rádi a navíc 

posílíte imunitu. 
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Vodnář (21. 1. – 20. 2.) 

 

 
 

Vodnářům v roce 2019 vládne velice hezká karta DÍTĚ. 

Dá se říct, že to bude krásný rok, ale pozor na naivitu a 

nepřiměření snění hlavně v oblasti vztahů se bude vaše 

naivní chování hodně projevovat a můžete na to ošklivě 

doplatit. Takže je dobré se zde řídit heslem: ,, Důvěřuj, 

ale prověřuj.“ Pokud vám něco nebude sedět, tak se 

prostě zeptejte proč, co vám vaše intuice chce říct. 

Abyste měli silné ochrany a vyhnuli se zbytečným 

problémům v životě, doporučuji pracovat s centrem v hrudi. Jinak 

vztahová oblast bude v pořádku a můžete se milí Vodnáři těšit i na 

mnohá příjemná nová i stará setkání, kdy se budete cítit jako ryby ve 

vodě. Ve finanční oblasti je zde varování, abyste nepůjčovali peníze, 

ani těm nejbližším ne, už by se vám nevrátili. Pokud toto ohlídáte, 

měli byste mít v roce 2019 hojnost a dokonce se zbavit nějakých těch 

dluhů, což je příjemné. V práci si hlídejte, co říkáte, zbytečně si 

nepouštějte pusu na špacír, nepomlouvejte, nedrbejte druhé a nesuďte, 

otočilo by se to proti vám. Ono je lepší mít vždy nadhled a hrát si na 

svém písečku, než soudit druhé. Když si budete všímat svého, uvidíte, 

že i oblast práce bude pro vás požehnáním a vy se díky ní můžete 

finančně stabilizovat. Ve zdraví by si měli Vodnáři hlídat dětské 

nemoci, spalničky neštovice. Pokud jste tímto onemocněním jako dítě 

prošli, nic se neděje, jen se bude potýkat s drobnými zastydlostmi a 

tomu se dá dobrou životosprávou předejít. 
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Ryby (21. 2. – 20. 3.) 

 

 
 

Rybám v roce 2019 vládne karta HAD. No, bude to 

velice zajímavý rok. Doporučuji si hlídat záda. On ne 

každý kdo se tváří jako přítel je přítel. Ale dá se to 

v klidu ohlídat, díky své dobré intuici a citlivosti to 

bez problému zvládnete milé Rybičky. Aby to šlo 

ještě lépe a měly jste i silné ochrany doporučuji 

pracovat s centrem v hrudi, ale i se solarem, abyste 

uměli říct ne, když to tak cítíte. Takže když se budete 

držet starých známých, které máte již prokleplé, bude vše v pořádku a 

vztahová oblast bude fungovat dobře. V partnerské oblasti buďte 

opatrní, aby jste se nenechali zlákat pozlátkem a nevyměnili oněch 

pověstných 80% jistoty a zázemí na 20% nesmyslné touhy, to byste si 

pěkně znepříjemnili život. V pracovní a finanční oblasti doporučuji 

neexperimentovat. Tento rok nebude vhodný na změnu práce a braní 

si velkých půjček, narušili byste tím svou finanční stabilitu a hojnost. 

Raději počkejte na příští rok, tj. rok 2020. Ve zdraví si hlídejte hlavně 

střeva, ty nejlépe pracují, když mají lehčí stravu bohatou na vlákninu, 

neztěžujete je zbytečně denní konzumací masa. Aby se vám srovnala 

peristaltika, je dobré konzumovat hodně ovoce, zeleniny, ale pomůže 

též mleté lněné semínky v jogurtu, nebo  namočené otruby. Na 

obnovu mikroflory, je dobré místo prášků konzumovat kysané mléčné 

výrobky. 
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BONUS – PRÁCE 

S ENERGETICKÝMI 

CENTRY 

Aniž si to uvědomujeme energetická centra a jejich vibrace ovlivňují 

náš život a naše zdraví. Pokud jsou energetická centra zanesena těžkou 

energií, které říkáme karma, setkáváme se v našem životě s určitými 

problémy, které musíme pořád donekonečna řešit a je jedno zda jde o 

vztahy, peníze či práci. Model dané situace se nám opakuje pořád do 

kolečka a my si kolikrát připadáme jak myšky v kolečku. Přitom se 

zbytečně trápíme a dáváme energii do dané situace. Ale nelepší se to, 

spíše naopak, daná situace se zhoršuje a my začínáme být zoufalí. 

Co v takových případech dělat? Sice to není jednoduché, ale přestat se 

danou situací zabývat, tím jí přestanete dávat energii a posilovat svým 

strachem to negativní. Místo toho se začněte orientovat na práci 

s energetickými centry. Mě když je nejhůř, tak každý den pracuji 

s centrem v hrudi, tím se veškeré negativní energie uvolní a pročistí a 

daná situace se sama začne řešit. Každé energetické centrum má na 

starost určitou oblast našeho života a jeho pročištěním se vše začne 

pomalu ale jistě měnit k lepšímu. Nikde není napsáno, že musíte trpět 

a ani to není v plánu. Většinu svého utrpění si totiž děláme svým 

strachem, pochybnostmi nebo hloupostí. 

S energetickými centry můžeme pracovat mnoha způsoby. Ale z mé 

zkušenosti je nejlepší jóga nebo šamanské techniky, které sem přivezl 

Petr Chobot. Všechny tyto techniky jsou založeny na meditaci  

a vizualizaci a to jak u jógy, tak i u šamanských praktik. 

 

Meditace energeticky čistí tělo, tím zlepšují náš život a naše zdraví. 

Čím častěji s  nimi pracuje tím lépe pro vás. Stačí si lehnout a 

poslouchat co se tam říká. Pokud usnete, nic se neděje, ze začátku je 

to normální. Mluvené meditace působí na naše podvědomí a tím 

pozitivně zlepšují náš život. Sama s těmito meditacemi pracuji a mohu 

říct, že můj život je o něčem jiném, než před pěti lety. Ale je 
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samozřejmě na vás s čím budete pracovat, zda s jógou, s meditacemi 

(které vám spolu s popisky uvádím níže), nebo zda se na vše 

vykašlete, necháte život, aby si s vámi hrál jak s loutkou. Opravdu je 

to na vás. 

 

ENERGETICK CENTRA – co ovládají a jak s nimi pracovat, odkazy 

na meditace. 

 

Centrum v hrudi – dělá silné ochrany, čistí vztahovou karmu, vztah 

sama k sobě i s naším okolím, tím celkově zlepšuje náš život. Při 

pravidelné práci se naše vztahy mění k lepšímu. Vhodná i pro děti. 

https://uloz.to/!AJlhsxsZdFcs/petr-chobot-meditace-jsem-milujici-

bytost-mp3 

 

Solar – posiluje sílu vůle, dá se přes něj plnit naše přání: 

https://uloz.to/!JoCbVzFhnYvS/meditace-rozvoj-cakry-v-solaru-petr-

chobot-mp3 

 

Centrum v břiše – má na starost, náš život v hojnosti a dostatku, takže 

peníze a práci: 

https://uloz.to/!btqiPm4Mqub9/petr-chobot-hojnost-stred-bricha-

leden-2018-pankrac-mp3 

 

Centrum v pánvi – má na starost naše zdraví, rodovou a partnerskou 

karmu: 

https://uloz.to/!93ykgZDsPlHE/meditace-rozvoj-cakry-v-panvi-petr-

chobot-mp3 

 

Centrum v krku – má na starost komunikaci, sebevyjadřování a 

podporuje učení jazyků: 

https://uloz.to/!3XSZu5tZ6V6T/petr-chobot-o-centru-v-brise-a-v-

krku-mp3 
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Centrum třetího oka – posiluje naší intuici, lépe se v životě 

orientujeme, poznáme kdo je kdo, bystří a aktivuje jasnovidné 

schopnosti, podporuje učení: 

https://uloz.to/!FKt9MhcSbA6h/meditace-rozvoj-cakry-3-oko-petr-

chobot-mp3 

 

Centrum v temeni – aktivuje jasnovidnost, dělá silné ochrany navíc se 

díky němu lépe učíme, bystří paměť: 

https://uloz.to/!wc1GmOKNTpJH/ochrana-temeno-meditace-petr-

chobot-720p-2017-mp4 

 

Vidíte, není to nic těžkého. Stačí jen chtít a najít si čas pracovat na 

sobě. 

 

Přeji vám všem krásné a spokojené dny. Pokud se chcete poradit s 

kartami co a jak dál nebo znát svou budoucnost,jsem zde pro vás a 

ráda se vám do kartiček podívám. Stačí se objednat pomocí http:/// 

stránek www.magicstar.cz , či přes telefon +420 739 201 113 na 

výklad karet.  

Blanka Magicstar 

www.magicstar.cz 
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