LEDEN 2017
-jaký to bude měsíc?
-co nás bude ovlivňovat?
-na co si dávat pozor v tomto čase?
-jak ovlivní naše zdraví?
Tak toto vše, a mnohem více se dozvíte v této příručce, která vás provede jednotlivými dny,
v tomto měsíci. Ale nejprve se podíváme na to, jaký bude celkově tento první měsíc v roce
2017.
Bude to jeden z nejdůležitějších měsíců v tomto roce, takže začínáme hned ze startu roku
naplno, pro většinu z nás to už samo o sobě znamená nové začátky, za udělanou tlustou čárou
za rokem minulým, který byl svými energiemi velice frekvenčně výkyvným. Toto se ale bude
alespoň v tomto měsíci stále promítat do našich životů. Otočili jste tedy na nepopsanou
stránku, a jak se toho ujmete tak bude i plynout vaše energetické vlnění v tento čas. Je docela
pravděpodobné, že v lednu si mnoho z nás prostě půjde zcela jinými směry, než bylo pro ně
běžné, prostě si také mnozí postaví hlavu a nebudou respektovat to, co bylo dříve
samozřejmé, bude to chtít více tolerance, pohled trochu s nadhledem a být opravdu ve svém
středu energetického vlnění.

1. TÝDEN
NEDĚLE 1.1.2016
Číslo dne: 11/2
Měsíc ve Vodnáři
Živel vzduch, vládce Uran, barva modrá
Vliv planet: Měsíce, Slunce, Venuše
Ovlivní nám to energii jater, čistotu krve, oblast 3.čakry bude dnes spíše pod vlivem prvku
ohně, takže dnes si dávat pozor na bérce, žíly, činnost jater, lýtka a dolní končetiny. Dnes
jezte také střídmě, trávení nebude zcela bez potíží, zvláště pro ty, co již trpí nějakou anomálií
v trávení nebo se už léčí na trávicí trakt.
Energeticky máme oslabenou energii v oblasti 3.čakry, jater, bude dobře se NEZLOBIT,
BRÁT VĚCI, JAK K NÁM ŘICHÁZEJÍ, protože jinak si koledujete o velké potíže
v enzymech trávení, játrech a jejich funkci-tedy čištění krve. Pijte dnes-jaterní čaj, šalvěj nebo
čistou vodu, udělat si jaterní detox bude dobrým krokem ke zdraví.
Rady z tarot pro dnešek:

Pětka mečů - Porážka

Naučte se přijímat
ijímat porážky a prohry. K životu to patří.
pat Místo vyčítání
ítání se zkuste nad prohrou
zamyslet a zjistit pročč se co stalo. Tato strategie se pro vás nakonec bude jevit jako výhra.
Místo kopání kolem sebe se zkuste stáhnout a počkat
po
na příznivější
jší období. Neválčete
Nevál
- boj
vyvolává zase jen další boj. Vee vztazích se strach z konfliktu projeví jako nenávist, hořkost
ho
a
pocit nesmyslnosti.

Rady z run:
Ehwaz
Význam: Kůň
Kůň byl v minulosti nepostradatelným průvodcem
pr
člověka
ka na dlouhých cestách a při
p těžké
práci. Mezi člověkem a koněm
ěm se tím vytvořilo
vytvo
pouto důvěry
ry a pomoci, ba až vzájemné
závislosti. Aby mohl kůň
ůň člově
člověku dobře pomáhat, musel se ten o něj
ě dobře
ře starat. Runa
Ehwaz pak vypovídá nejen o možném přátelství,
p
ale i o potřebě vzájemné důvěry
dů
a oddanosti.
Překážky
ekážky jsou od toho, abychom poznali, že jdeme po správné cestě.
ě. Proto se nenechejte
zastrašit a pokračujte
ujte po ní dál. Každá příležitost
p íležitost je tu pro nás a záleží jen na nás, jestli a jak jí
správně využijeme. Ujasněte
ěte si své cíle a plán cesty a jděte
jd te si za svým snem. Protože sny jsou
zase od toho, aby se mohly měnit
mě ve skutečnost.

PONDĚLÍ 2.1.2017
Číslo dne: 13/4
Měsíc v Rybách
Živel vody, vládnoucí planeta Neptun, barva modro-bílá.
modro
Vládne nám: Jupiter, Slunce, Měsíc
Mě v rybách, Neptun,Uran
Ovlivní nám to: nohy, prsty, chodidla a lymfatický systém-dnes
systém
se určitě
č ě vyhněte
vyhn operacím,
očkováním
kováním a naopak si posilujte imunitní systém, pozor si dávejte na úrazy dolních končetin.
kon
Doporučení: pijeme čaj
aj Lymfodren nebo Katphala pro zvýšení imunity, vhodná bude reflexní
masáž chodidel, ale i běžná
ěžná masáž nohou a plosky nohou.
Rady z tarot pro dnes:

Čtyřka pohárů - Nadbytek
Tato karta symbolizuje rozmrzelost, nevrlost nebo pochybnosti. Vaše nespokojenost se
současným životem může
ůže
že vyústit v hledání nové cesty. Naslouchejte svému vnitřnímu
vnit
hlasu a
nenechte ostatní, aby
by se vám vměšovali
vměšovali do vašeho vztahu nebo záležitostí. Udržte si
emocionální jistotu a stálost. Ve vztahu budete mít pocit křivdy
k ivdy a popudlivosti. Bude se vám
možná zdát, že vám partner dělá
dě naschvály. Místo snahy o zbrklé řešení problémů
problém se stáhněte
do svého
ho nitra a vše si v klidu promyslete.

Rady z run:

Pertho
Význam: Hrnek pro hrací kostky
V severských deskových hrách jde většinou
v
jedné straně o poražení protivníka, kdežto druhá
strana musí uniknout z hrací desky. Figurka v deskové hře
h je zdánlivěě "obětí" svého
postavení, může
že pouze reagovat na tahy. V rukou dobrého hráče
hrá ale může
ůže být vedena k
vítězství
zství podle daných pravidel. Ta jsou sice neměnná,
nem nná, ale poskytují volnost výběru
výb
tahů.
Pertho nás vybízí k dalšímu přemýšlení o situaci a naznačuje,
nazna uje, že existují možnosti řešení, byť
je není vždy na první pohled vidět.
vidě
Přestaňte se už konečně
č ě zabývat minulostí, protože se vám díky tomu sype přítomnost
př
jako
písek mezi prsty. Zkuste pojmout výzvu, jež se vám právě
práv naskytla, jako novou příležitost
p
učinit revoluční změnu
nu v sobě samém. Jestliže budete dělat
d
věci
ci postaru, vše půjde
p
ztěžka a s
velkými obtížemi.
mi. Máte totiž vše jen ve svých rukou a záleží jen na vás, jak s tím budete chtít
naložit.

ÚTERÝ 3.1.2017
Číslo dne: 14/5
Měsíc v Rybách
Vládnou nám: Merkur, Měsíc
ěsíc v rybách, Slunce, Uran, Neptun
Ovlivní nám to: imunitu těla,
ěla,
la, nohy, chodidla, plosky nohou, lymfatický systém, dnes budeme
choulostivější k nachlazení, také pozor na úrazy nohou, neočkovat
neo kovat se a vyhnout se operacímoperacím
přeložit je na jiný termín. V tento čas se mnohem hůře hojí rány, jsme velmi
mi náchylní
k infektu, bakteriálním nákazám.
Doporučení:
ení: dodržovat si pitný režim dne, pijte čaj
aj Lymfodren nebo Katphala, pro zvýšení
imunity těla.
la. Masírujte si plosky u nohou, nohy a nepřetěžujte
nep
se fyzicky.
Energeticky to bude dost náročný
nároč den, ovlivněna je první, třetí a šestá čakra našeho
energetického systému. Vyhýbejte se škarohlídům
škarohlíd m a snažte se mít dobrou náladu, za všech
okolností, potíže berte ,jako své poučení.
pou
Rady z tarot:

Šestka holí - Vítězství
Šestka holí přináší vítězství
ězství nad vlastními chybami
chy
a nedostatky. Pomůže
ůže vám je identifikovat
a ovládnout. Jedině tehdy se vám bude dařit
da v profesním i osobním životě.
ě. Jestli jste doposud
prožívali smolné období, máte teď šanci ukončit
it tuto etapu života. I za cenu ukončení
ukon
pracovního poměru či nefungujícího
nefunguj
vztahu. Pro dosažení konečného vítězství
ězství nad smůlou
sm
je
nutno zmobilizovat všechny vaše schopnosti.

Rady z run:
Kaunaz
Význam: Pochodeň
Pochodeň (či louč)) byla dlouhá staletí jediným bezpečným
bezpe
zdrojem světla
ětla ve většině
v
domácností. Runa Kaunaz ve výkladu
v
často
asto znamená nemoc, zdravotní obtíže - tam, kde jsou
nemocní, se za nocí svítívá kvůli
kvů péči o ně.Však
.Však v jiném významu, Kaunaz také značí
zna
duchovní světlo,
tlo, kreativnost, osvícení, inspiraci, pomoc při
p i studiu, náhlé poznání přicházející
p
z nečekaného směru.
ru. I skrze ty nejtmavší mraky prosvítají paprsky Slunce. Ale u vás nastal
rozbřesk
esk a mraky se rázem rozplynuly a vy jste tak mohli zcela nahlédnout do svého nitra a
uvědomit
domit si vlastní síly. Jste souzněním
souzn
harmonie, světla
tla a poznání a vaším posláním je, právě
teď je předat
edat do rukou druhých.

STŘEDA 4.1.2017
Číslo dne: 15/6
Měsíc v Rybách
Vliv planet: Venuše, Měsíce,
ěsíce, Slunce, Neptunu

