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MÄšSÃ•C JEN PRO RYBY - JAKÃ‰ JSOU?
ÄŒtvrtek, 22 Ãºnor 2018

Milé RybiÄ•ky a Rybové, máte na to, abyste zhmotnili své sny! Navzdory úspÄ›chu a &scaron;tÄ›stí, které vám tento rok
nabízí, pÅ™iná&scaron;í v&scaron;ak v jeho finále Jupiter varování. Nenechte se unést pÅ™íli&scaron;nou závratí ze své
oslnivosti a zachovejte skromnost.

Pamatujte, Å¾e sláva je pomíjivá a publikum nevypoÄ•itatelné. Jste nejintuitivnÄ›j&scaron;í znamení zvÄ›rokruhu,
nevyÄ•erpatelná studnice empatie a nÄ›Ä•eho zvlá&scaron;tního, neviditelného, co je ukryto hluboko ve va&scaron;em
nitru a dokáÅ¾e hýbat svÄ›tem.
PISCES 19. 2. - 20. 3.
Kameny a drahokamy: akvamarín, ametyst, mÄ›síÄ•ní kámen, fluorit, Barvy: fialová, modro-zelená, VÅ¯nÄ›: Levandule
zklidÅˆuje a navozuje hluboký spánek.

Podmínkou je zvý&scaron;ený smysl pro zodpovÄ›dnost a vytrvalá píle, coÅ¾ jsou vlastnosti, které jsou zejména u vás
vybru&scaron;ovány jako diamant. ÄŒeká vás úspÄ›ch ve skupinových aktivitách, ale také v navázání hlubokého
pouta s velmi spolehlivou a oddanou osÅ¯bkou. Z celkového hlediska se tedy, milí ploutváci, jedná o pÅ™ímo super rok!
Láska a partnerské vztahy Na první pohled z vás vyzaÅ™uje poklidná energie, ale jak se Å™íká tichá voda bÅ™ehy mele, a
stejnÄ› tak se za va&scaron;í rou&scaron;kou nehybnosti a pokorného pohledu skrývá velmi emocionální a intenzivní
povaha. Proto vyzaÅ™ujete hlubokou a podprahovou magnetickou pÅ™itaÅ¾livost. Jen stÄ›Å¾í vám lze odolat! Pokud jste zrov
single, máte vysokou &scaron;anci, Å¾e narazíte na velmi pÅ™itaÅ¾livého a eroticky zaloÅ¾eného protÄ›j&scaron;ka. V&scaro
zaÄ•íná jemnÄ› a romanticky - rÅ¯Å¾e, poezie, nÄ›Å¾né doteky, pak se v&scaron;ak vá&scaron; citový kompas zblázní a
vá&scaron;nivÄ› kmitá na poplach! Å½e nejste rozhodnÄ› vyznavaÄ•i manÅ¾elské pÅ™ísahy? Tak dobÅ™e, kaÅ¾dý jsme
nÄ›jaký&hellip; HodnÄ› dÅ¯leÅ¾ité se v tomto smÄ›ru jeví seznámení na nÄ›jaké spoleÄ•enské akci. HvÄ›zdy &scaron;eptají,
nÄ›komu hodnÄ› charakternímu, spolehlivému a moÅ¾ná i vlivnému, nakonec Å™eknete své ANO. A nemusí to být zrovna to
&bdquo;u oltáÅ™e&ldquo; :-))). M.j. víte, co se o Rybách Å™íká? Pokud jste potkali Ryby, pak jste se setkali s
mimozem&scaron;Å¥anem. Jsou dobromyslné a klidné do té doby, neÅ¾ v jejich hlavÄ› nepÅ™epne nevysvÄ›tlitelný spínaÄ•.
Najednou se z nich stane zákeÅ™ný chytrák, který zaÄ•ne vymý&scaron;let bizarní my&scaron;lenky, po kterých zaÄ•nete
pÅ™emý&scaron;let, jestli to stojí za to se s nimi stýkat. Navzdory tomu jsou Ryby velmi uzavÅ™ené. Velmi Ä•asto jim nestaÄ•í
pozornost, kterou vzbuzují - kvÅ¯li Ä•emuÅ¾ vás mohou provokovat, pokud jim zaÄ•alo být smutno.
Práce a finance
Máte snahu roz&scaron;iÅ™ovat své znalosti a sdílet je s ostatními, absolvovat zdokonalovací kurzy,
uÄ•it se novým dovednostem a také máte &scaron;anci najít pro svÅ¯j talent praktické odbyti&scaron;tÄ›. Ukazuje se
zvý&scaron;ená frekvence cestování a propojení s lidmi ze zahraniÄ•í, dlouhodobé kontakty hrají prim! Máte sice svÅ¯j
mimoÅ™ádný instinkt, ale proÄ• nevyuÅ¾ít i neomylných a precizních doporuÄ•ení? TakÅ¾e vÄ›Å™te - najdete Ä•lovÄ›ka s mír
zku&scaron;eností, a spojení s ním vám vydÄ›lá peníze.
Výhodnou sférou se jeví bankovnictví, farmacie, profese spojené
s vodou Ä•i tekutinami nebo napÅ™íklad zahraniÄ•ní technikou. PÅ™esto - buÄ•te opatrní, aby vá&scaron; pÅ¯vodní finanÄ•ní ú
nemÄ›l trvalost mýdlových bublin!
Domov a rodina
Rodinná sféra se v tomto roce jeví jako velmi pohodová a kocháte
se potÄ›&scaron;ením z toho, Å¾e se cítíte chránÄ›ni teplem a náklonností svých nejbliÅ¾&scaron;ích. Pro va&scaron;i delikátn
mírumilovnou du&scaron;i je domov oázou klidu, pÅ™iÄ•emÅ¾ jste nejspokojenÄ›j&scaron;í, kdyÅ¾ panuje harmonie a nemusí
Å™e&scaron;it krkolomné problémy.
To se pak do domácího pohodlí zavrtáte jako ble&scaron;ka do koÅ¾ichu bernardýna
a nic s vámi nehne! Ale pÅ™esto - dovolenka u moÅ™e nebo poznávací zájezd do tajemných a historií opÅ™edených konÄ•in j
sázkou na tutovku! A bude to s vámi super, protoÅ¾e jste markantnÄ› hraví a zábavní, takÅ¾e si s vámi va&scaron;i
miláÄ•kové pÅ™ijdou na své. Jste obrovsky bezprostÅ™ední, a jak se Å™íká - jste pro kaÅ¾dý &scaron;pás.
Lze se proto d
Å¾e jste teÄ• ply&scaron;áÄ•ky rodiny? SilnÄ› vystupuje také vá&scaron; estetický smysl pro &scaron;perkování domova.
Nejde vám v&scaron;ak o luxus a zlaté kliky na dveÅ™ích, touÅ¾íte po pÅ™íjemných bytových doplÅˆcích, které harmonizují se
sladÄ›ností barev v interiéru.
Zdraví
Milé Rybky, z hlediska zdraví se v roce 2018 Å™adíte mezi nejvÄ›t&scaron;í
vesmírné oblíbence. Máte na své stranÄ› v&scaron;echny planetární dobrodÄ›je, takÅ¾e se nemusíte potýkat s Å¾ádnou
extrémní zátÄ›Å¾í na organismus ani nijakými zásadními zdravotními problémy.
Bylo by v&scaron;ak chybné domnívat se,
Å¾e svému tÄ›lu nemusíte vÄ›novat absolutnÄ› Å¾ádnou pozornost, usnout na vavÅ™ínech se nevyplácí! Jste extrémnÄ› vním
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 15 September, 2019, 07:06

Kudlanka

citlivé bytosti a va&scaron;e vitalita se Ä•asto pohybuje nahoru a dolÅ¯ jako na houpaÄ•ce, je tedy zÅ™ejmé, Å¾e psychika u
vás hraje zásadní roli. Citový zmatek má na vás pÅ™ímo zhoubný vliv.
Uznáváte tedy, Å¾e péÄ•e o psychické a
du&scaron;evní rozpoloÅ¾ení není nikdy dost? V tomto smÄ›ru se jevíte nejnáchylnÄ›j&scaron;ími s nástupem jara, respektive
v únoru a první polovinÄ› bÅ™ezna. VÅ¯nÄ› a svÄ›tlo lahodí va&scaron;í du&scaron;i a pÅ¯sobí na vás jako oÅ¾ivující balzám!
Intenzivní svÄ›tlo totiÅ¾ aktivuje produkci serotoninu - hormonu &scaron;tÄ›stí, který je alfou omegou pro správné
du&scaron;evní rozpoloÅ¾ení.
VaÅ¾te si daru zdraví a chraÅˆte ho, jak to jde! d@niela
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