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KDO VÄšÅ˜Ã• VÅ EMU, Å PATNÄš DOPADÃ• :-)))
ÄŒtvrtek, 31 srpen 2017

VÄ›t&scaron;ina lidi na&scaron;tÄ›stí nebere horoskopy váÅ¾nÄ›. Ale mnoho lidí se k nim uchyluje právÄ› v dobÄ›, kdy se ocita
v nesnázích. O to je to nebezpeÄ•nÄ›j&scaron;í. Astrologie tak mÅ¯Å¾e mít i skuteÄ•né ekonomické, emocionální a
spoleÄ•enské dopady. Lidé mají navíc obrovskou tendenci si astrologii idealizovat. Vybíráme si z ní to, co se nám právÄ›
hodí. PostupnÄ› z tÄ›chto vÄ›cí sami (nebo s pomocí &scaron;arlatánÅ¯) vytváÅ™íme pÅ™íbÄ›h.

DomnÄ›nky, které se nevyplní, jsou zapomenuty, nebo omluveny, jako dal&scaron;í pÅ™íbÄ›h urÄ•ený pohyby planet. A
vám moÅ¾ná vybere nejlep&scaron;í datum pro va&scaron;í svatbu, ale pokud manÅ¾elství skonÄ•í rozvodem, tak je to
nepochybnÄ› souÄ•ást nÄ›jakého &ldquo;vÄ›t&scaron;ího plánu&rdquo;, který vám hvÄ›zdy pÅ™ichystaly. Místo toho, abychom
se pÅ™ímo potýkali s na&scaron;ím vlastním strachem a nejistotou, se obrátíme na vesmír s tím, aby nám dal odpovÄ›Ä•. A
existuje samozÅ™ejmÄ› spousta lidí, kteÅ™í vesmír &ldquo;znají&rdquo; a za jistou Ä•ástku (Ä•ím vÄ›t&scaron;í problém, tím
Ä•ástky vy&scaron;&scaron;í) nám &bdquo;dobÅ™e&ldquo; poradí. Výsledek v&scaron;ak bývá v reálném Å¾ivotÄ› naprosto
jiný.
V&scaron;ichni to víme, pÅ™esto se obrovské mnoÅ¾ství lidí nÄ›kdy k horoskopÅ¯m a astrologÅ¯m obrátí. A v tomto p
citát "VÄ›Å™ a víra tvá tÄ› uzdraví", je víc neÅ¾ nebezpeÄ•ný (pokud tedy vÄ›Å™íte horoskopÅ¯m) CO VÁS ZÍTRA ÄŒEKÁ
NEMINE:

BERAN - 21.3 - 20.4

Dobrá nálada Vás neopustí. Budete mít spoustu dobrých nápadÅ¯ a moÅ¾nost realizovat je.
Nový vztah hledejte na oslavÄ› - rozhodnÄ› byste na ní nemÄ›li chybÄ›t.
Lidé: Oporou Vám bude znamení stÅ™elec
Peníze: BuÄ•te opatrní ve svých výdajích a neuskuteÄ•Åˆujte riskantní finanÄ•ní transakce.
Erotika: Myslete více na partnera.
Horoskop na veÄ•er: Ten sex za mnoho stát nebude. Ale to uÅ¾ je taková tradice, Å¾e?

BÝK - 21.4 - 20.5
Va&scaron;e hrdost Vám Ä•asto nedovoluje hledat radu u druhých.
ZÅ™ídka hledáte radu u druhých, bojíte se, Å¾e by Vás mohli kritizovat. Máte dobrou náladu, nenechte si ji zkazit.
Lidé: PomÅ¯Å¾e Vám znamení &scaron;tíra
Peníze: Je jich opravdu málo.
Erotika: Diskrétnost nepatÅ™í právÄ› k Va&scaron;im silným stránkám.
Horoskop na veÄ•er: VeÄ•er Vás Ä•eká nepÅ™íjemný rozhovor, ale v&scaron;ak se z toho vyspíte...

BLÍÅ½ENCI - 21.5 - 21.6
Okolí oceÅˆuje Va&scaron;e pracovní nasazení. V práci je v&scaron;e v poÅ™ádku.
Pracujete-li dlouho na jednom úkolu, stáváte se netrpÄ›livými a podráÅ¾dÄ›nými.
Lidé: SpolehnÄ›te se na znamení blíÅ¾enci
Peníze: ProtoÅ¾e umíte hospodaÅ™it, Ä•eká Vás úspÄ›ch a prosperita.
Erotika: Miluji TÄ›! To se dá poslouchat mnohokrát dennÄ›, nejen v amerických filmech.
Horoskop na veÄ•er: Dne&scaron;ní veÄ•er i noc si budete je&scaron;tÄ› dlouho pamatovat.

RAK - 22.6 - 22.7
NedokáÅ¾ete odhadnout, jaké slovo je pro danou chvíli a prostÅ™edí nejvhodnÄ›j&scaron;í.
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ÄŒasto si vytváÅ™íte názor dÅ™íve, neÅ¾ vyslechnete v&scaron;echna fakta. Nev&scaron;ímejte si ironických poznámek
Va&scaron;eho okolí.
Lidé: Vyhledejte znamení ryby
Peníze: Nepodstupujte zbyteÄ•ná finanÄ•ní rizika.
Erotika: Nenechte si v&scaron;echno líbit, jednou se Vám to vymstí.
Horoskop na veÄ•er: Ten sex za mnoho stát nebude. Ale to uÅ¾ je taková tradice, Å¾e?

LEV - 23.7 - 23.8
OtevÅ™ete se více Va&scaron;emu okolí, nestavte kolem sebe zeÄ•.
Nepomlouvejte své kamarády, mohou se to snadno dovÄ›dÄ›t. ZaÄ•ínají se dostavovat výsledky Va&scaron;í tvrdé práce.
Lidé: NevÄ›Å™te znamení lva
Peníze: OÄ•ekávejte, Å¾e pÅ¯jÄ•ka nebude splacena.
Erotika: Pozor! I malá jiskra mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobit velký oheÅˆ.
Horoskop na veÄ•er: ZajdÄ›te si s pÅ™áteli na veÄ•eÅ™i. Dozvíte se zajímavou informaci.

PANNA - 24.8 - 23.9
MÄ›li byste být opatrnÄ›j&scaron;í ve svých soudech, abyste zbyteÄ•nÄ› nevyvolávali zlou krev.
NezÅ™ídka obtÄ›Å¾ujete druhé zbyteÄ•nými otázkami. ZmÄ›na v zamÄ›stnání bude velmi pÅ™íjemná.
Lidé: Pozor si dejte na znamení váhy
Peníze: Nepou&scaron;tÄ›jte z dohledu svou platební kartu. Mohli byste pÅ™ijít o v&scaron;echno.
Erotika: Není uÅ¾ na Ä•ase s tím skoncovat?
Horoskop na veÄ•er: Ten hloupý vtip z minulého týdne bude mít neÄ•ekanou dohru dne&scaron;ního veÄ•era.

VÁHY - 24.9 - 23.10
VyhnÄ›te se náhlým zmÄ›nám a rozhodnutím. V tÄ›chto dnech mÅ¯Å¾ete spokojenÄ› odpoÄ•ívat.
Va&scaron;e Å™eÄ•nické nadání Vám pomáhá pÅ™ekonat lecjaký problém. NemÄ›li byste se na to tolik spoléhat.
Lidé: Oporou Vám bude znamení panna
Peníze: Poji&scaron;Å¥ovna plnÄ› zaplatí &scaron;kodu, kterou jste zpÅ¯sobil.
Erotika: I opera má pÅ™edehru. Myslete na to, nejste na to sám (obÄ•as)

Horoskop na veÄ•er: Tento veÄ•er je ve znamení nÄ›jakého slibného zaÄ•átku. Na jeho konci budete sebevÄ›domÄ›j&scaron;
samostatnÄ›j&scaron;í.

&Scaron;TÍR - 24.10 - 22.11
&Scaron;íÅ™íte kolem sebe pÅ™íjemnou atmosféru. Dne&scaron;ní den Vám pÅ™inese velmi radostnou zprávu.
NedÄ›lá Vám vÄ›t&scaron;í potíÅ¾e okouzlit druhé, zároveÅˆ je v&scaron;ak dokáÅ¾ete nechtÄ›nÄ› popudit.
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Lidé: SpolehnÄ›te se na znamení vodnáÅ™e
Peníze: PodaÅ™í se Vám lacino koupit nemovitost.
Erotika: Málokdy míváte se sexem problémy. VÄ›t&scaron;í opatrnost by ale neu&scaron;kodila.
Horoskop na veÄ•er: Zavolává Vám pÅ™ítel z dávných let. PozornÄ› ho poslouchejte, vyplatí se Vám to.

STÅ˜ELEC - 23.11 - 21.12
ProÅ¾ijete zklamání díky nÄ›které blízké osobÄ›. Myslete více na své pÅ™íbuzné.
Neradi se podÅ™izujete pÅ™íkazÅ¯m a odmítáte nové my&scaron;lenky odjinud, protoÅ¾e pÅ™eceÅˆujete vlastní schopnosti.
Lidé: Vyhledejte znamení býka
Peníze: Výhodnou transakcí získáte vÄ›t&scaron;í finanÄ•ní obnos.
Erotika: Va&scaron;e upÅ™ímnost a otevÅ™enost pÅ™ibliÅ¾ují pÅ™íchod hezkých chvil.
Horoskop na veÄ•er: VeÄ•er se nikam nevydávejte sami, pÅ™edev&scaron;ím se vyhnÄ›te svezení v taxíku.

KOZOROH - 22.12 - 20.1.
Va&scaron;e pamÄ›Å¥ a pÅ™edstavivost dosahují svého vrcholu.
V kaÅ¾dé spoleÄ•nosti, v níÅ¾ se objevíte, budete stÅ™edem pozornosti. Nemyslete na budoucnost, Å™e&scaron;te úkoly
dne&scaron;ního dne.
Lidé: PodpoÅ™í Vás znamení váhy
Peníze: StaÄ•í Vám co máte.
Erotika: Je nejvy&scaron;&scaron;í Ä•as pÅ™ijít s nÄ›Ä•ím novým.
Horoskop na veÄ•er: BÄ›da, bÄ›da. Tak to zkuste pÅ™í&scaron;tÄ›...

VODNÁÅ˜ - 21.1 - 19.2
Málokdy poskytnete pomoc potÅ™ebným, aÄ•koliv sám se Ä•asto pomoci dovoláváte.
ZÅ™ídka hledáte radu u druhých, bojíte se, Å¾e by Vás mohli kritizovat. V tÄ›chto dnech mÅ¯Å¾ete spokojenÄ› odpoÄ•ívat.

Lidé: Vyhýbejte se znamení raka
Peníze: Nepou&scaron;tÄ›jte z dohledu svou platební kartu. Mohli byste pÅ™ijít o v&scaron;echno.
Erotika: NezapomeÅˆte na místÄ› penÄ›Å¾enku. Vá&scaron; protÄ›j&scaron;ek by si to mohl vyloÅ¾it pro vás nebezpeÄ•nÄ›
Horoskop na veÄ•er: PozvÄ›te neÄ•ekanou náv&scaron;tÄ›vu dále.

RYBY - 20.2 - 20.3

Dejte &scaron;anci tomu, kdo se snaÅ¾í se zmÄ›nit. V tÄ›chto dnech mÅ¯Å¾ete spokojenÄ› odpoÄ•ívat.
Necháváte se strhnout k ukvapeným závÄ›rÅ¯m, které nebyly podepÅ™eny rozborem situace.
Lidé: Vyhýbejte se znamení býka
Peníze: Výhodnou transakcí získáte vÄ›t&scaron;í finanÄ•ní obnos.
Erotika: SplÅˆujete v&scaron;echny pÅ™edpoklady stát se vyhledávanými poskytovateli lásky.
Horoskop na veÄ•er: BÄ›da, bÄ›da. Vá&scaron; partner Vám opÄ›t nedá. d@niela
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