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Prvý deň prvého mesiaca  roku 2012 nám 
prinesie veľké upratovanie v sebe, aj okolo 
seba - doma, v práci, medzi priateľmi. Všeobecne sa počas 
januára v rovine vzťahov zamerajme na dosiahnutie harmó-
nie v rodinných väzbách, lebo vítaných aj prekvapivých stretnutí 
bude veľa. Dôležité pracovné aktivity si naplánujme od 23.1., kedy za-
čína čínsky rok Draka, aby sme získali jeho krídla. A čo sa týka zdravia, posil-
ňujme meridián močového mechúra bylinkovými čajmi a akupresúrou. Z duchov-
ného hľadiska vedzte: Čo bolo, bolo, už sa neodstane. Tým, čo sa má stať ďaleko 
v budúcnosti, tým sa ešte nezaoberajme. Žime v prítomnosti a odpustime iným aj 
sebe, aby sme zrušili všetky ťažké putá, ktoré nás ťahajú dole a nedovolia snívať 
sen o krásnom a spokojnom živote tu a teraz.
Krásne prežitie prvého mesiaca roku 2012 zo srdca želá           Vaša Zlatica

Horoskop pre všetky znamenia zvieratníka 

Január 2012

Karty „Tarot snov“ nám pripomínajú rozprávky, mýty, legendy a historické postavy, ktoré zostali v povedomí ľudstva. 
Vzhľadom k univerzálnosti je Tarot snov vhodný pre začiatočníkov i pre pokročilých. Okrem sebaspoznávania môžete 
s jeho pomocou radiť nielen sebe, ale aj iným. Pomáhať im na ceste k splneniu ich túžob a snov. Na 3-dňovom kurze, pod 
vedením skúsenej lektorky pani Zlatici Mokráňovej sa dozviete všetky informácie o ezoterických symboloch, naučíte sa 
interpretovať jednotlivé karty, a dostanete podrobný návod, ako s Tarotom snov pracovať.

3. 2. /piatok/
14,00 – 15,00   Ubytovanie a prezentácia účastníkov kurzu
15,00 – 18,00  Úvodné zoznámenie sa s Tarotom snov a jeho história
18,00 – 19,00  Večera / kompletné menu/

4. 2. /sobota/
8,00 – 10,00  Raňajky /švédske stoly/
10,00 – 13,00 Práca s Tarotom snov - vlastný rituál, 
formulácia otázky, tarotový denník
13,00 – 14,00 Obed /kompletné menu/
15,00 – 18,00  Spôsoby výkladu tarotových kariet 
a astrologické vplyvy v tarote 
18,00 – 19,00  Večera / kompletné menu/

5. 2. /nedeĺa/
8,00 – 10,00   Raňajky / švédske stoly/
10,00 – 13,00  Významy iných výkladových kariet či techník a ich 

3. – 5. február

TAROT SNOVTAROT SNOV
vplyv na prácu s tarotom
13,00 – 14,00   Obed / 
kompletné menu/

Lektor kurzu: 
Zlatica Mokráňová
Cena kurzu: 155,- 
Eur / v cene kurzu je 
zahrnuté: Ubytovanie, plná penzia, karty- Tarot snov/ 78 kariet, 
kniha  a exkluzívne tarotové vrecko/, vstup do bazéna a sauny/

Adresa: hotel Magnólia, Piešťany

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle redakcie: 

0907 185 695
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Láska: Láska je jediným kľúčom, ktorý dokáže 
otvoriť každé dvere. Muži by sa mali vo vzťahoch 
viac sústrediť na nežné pohlavie. Viac lásky 
potrebuje matka, dcéra, sestra, žena, milenka, či 
priateľka alebo kolegyňa. Pre ženy nastáva čas 
rozvíjania ženskosti v sebe. Starajte sa o svoju 
krásu, štedro si pomáhajte a vytvorte vzájomné 
láskyplné vzťahy.  Vhodné ovzdušie pre rast 
a vývoj.
Práca: Bude sa vám dariť doslova vo všetkom, 
čoho sa dotknete. Máte odhad i akýsi vnútorný 
kompas, ktorý vás neomylne vedie tam, kam 
investovať a kde sa objaviť. Využite svoj šarm 
a pokúste predostrieť svoj jedinečný plán, nad 
ktorým ste dlho uvažovali. 
Zdravie: Strach zo straty, staré zvyky a povrchné 
vzťahy vo vašom živote iba blokujú tok ener-
gie vo vašom tele. Opustite ich dobrovoľne, 
nečakajte na zásah osudu. Umožnite duši, aby 
vzlietla k slobode a našla skrytú harmóniu. 
Pomaly, krok za krokom. Nikam sa neponáhľajte. 

Láska: Priaznivý vývoj vo vzťahoch usmernite svo-
jou trpezlivosťou. Pri bližšom pozorovaní možno 
zistíte, že to, čo na prvý pohľad vyzeralo ako kameň 
úrazu, ako poleno, ktoré ktosi hádže pod nohy, 
môže byť pre vás užitočné a prospešné. Zame-
rajte sa na dlhodobé plány aj v súvislosti s vašimi 
ratolesťami, a to nielen v zmysle fi nančnom, ale 
skôr záujmovom.
Práca: Nastáva aktívne obdobie. Zložíte dôležité 
skúšky, získate zaujímavé miesto, alebo vás ocenia 
blízki aj neznámi ľudia. Na základe toho dostanete 
možnosť nadviazať množstvo užitočných kontaktov. 
V práci s poctivosťou ďalej zájdete ako so šťastím, 
robte preto premyslené rozhodnutia. 
Zdravie: Rozvíjajte zmysel pre krásu, hudbu, umenie 
a navštívte spoločenské podujatia, ktoré vás naladia 
na prijímanie vyšších inšpirácií. Búrlivé prežívanie 
lásky získa jemnejší odtieň. Objavíte v sebe značnú 
silu, odvahu a bojovnosť  dotiahnuť do konca aj pra-
covné úlohy. 

Láska: Ideálny čas na prejavenie lásky či náklon-
nosti. U mužov do života vstupuje mladá žena, 
ktorá predstavuje začiatok možno platonickej lásky. 
U žien nastáva radosť z prežívania sexuality. Dáva-
jte si však veľký pozor, pretože bez rozumu prežitý 
románik by mohol mať ďalekosiahle dôsledky. 
Práca: Najviac sa deje v oblasti, ktorá je spojená 
s výrečnosťou a nadaním k hudbe, výtvarnému ume-
niu a herectvu. Opatrnosť vo všetkých profesiách je 
na mieste, pretože nádejným vyhliadkam na peniaze 
by sa mohli do cesty postaviť prekážky. Skúškou sa 
stáva moc, postavenie, sláva alebo bohatstvo. Tieto 
aspekty budú skúškou charakteru a rebríčka hod-
nôt.
Zdravie: Ustálená energia. Pokiaľ si už dlhšiu dobu 
lámete nad niečím hlavu, prišiel ten správny čas na 
vyriešenie tohto hlavolamu. Výsledkom budete milo 
prekvapení. Neupadnite však do sladkej nečinnosti, 
ale zapojte všetky sily a pracujte na plný výkon. Vy-
platí sa vám to.

Láska: Možno máte pocit, že vo vzťahu sa vám tak ne-
darí a láska sa časom vytráca. Ale čas nie je nepriateľom 
lásky, iba stiera vymyslené vášne. Skutočné city však 
trvajú.
Práca: Spomaľte. Na vážkach môže zostať výsledok 
jednania, od ktorého ste si veľa sľubovali. Ak chcete 
uspieť, musíte si zaistiť podporu naozaj vplyvnej 
osoby. Poteší vás fakt, že sa s istou osobou zhodnete 
na všetkom, čo vás doteraz rozdeľovalo. S veľkou 
pravdepodobnosťou pôjde o spoluprácu na projek-
te, ktorý vám pootvorí dvere do veľkého sveta.
Zdravie:  Buďte opatrnejší na svoje nie príliš pevné 
zdravie. Doprajte si relax spolu s milovanou bytosťou. 
Podporte imunitný systém. Čerstvé alebo usušené 
bylinky sú nielen lahôdkou v nimi dochutených 
pokrmoch, ale majú aj liečivý účinok. 

Láska: Vo vzťahoch je podstatná otvorenosť pod-
netom z vnútra i z vonku. Objavuje prostred-
níctvom životnej polovičky príležitosť získať 
z vnútorného zdroja silu k pohľadu do vnútra, 
i do hlbín duše. Váš hlboký cit spojenia určuje 
udalosti vo vzťahoch, dokonca aj pri riešení sporov.
Práca: Držte sa  nohami pevne na zemi, aby ste 
nemali veľké oči. Ak si myslíte, že nemáte šťastie 
a nikdy nič nedosiahnete, tak sa vám to splní. Mys-
lite pozitívne. Neverte všetkému, čo cítite. Nemusí 
to byť intuícia, iba plač nenaplnených želaní. Ak sa 
pustíte do nejakej práce, obrňte sa trpezlivosťou 
a húževnatosťou.
Zdravie: Môžete očakávať príval novej sily a ener-
gie. Pomôže vám, aby ste sa dívali okolo seba 
s radosťou a optimizmom. Ohnivý živel v pozi-
tívnom prípade ohrieva, ale keď je ho veľa, zdvihne 
krvný tlak. Čo tak nechať si pustiť žilou a darovať 
kvapku krvi?

Láska: S úsmevom sa všetko darí. Vážte si, čo 
máte a zvlášť svojich priateľov. Pre malú hádku si 
nenechajte pokaziť veľké priateľstvo. Každý môže 
urobiť chybu, dajte ostatným druhú šancu. Sú to iba 
ľudia. Omnoho lepšie je žiť bez šťastia, než bez lásky 
a porozumenia.
Práca: Potešíte svoje okolie zaujímavými, kreatívny-
mi nápadmi a vylepšíte si aj rodinný rozpočet. 
Spočiatku sa vám daná úloha síce bude javiť ako 
jednoduchá, ale už onedlho zistíte, že je to tvrdý 
oriešok. Buďte si vedomí toho, že tento úkon musíte 
doviesť do konca.
Zdravie: Nie plánovaním, ale improvizáciou získate 
viac. Vyberte sa na dlhšiu dovolenku, alebo si dopraj-
te aspoň menší výlet do hôr. Neopomínajte správny 
zdroj vitamínov a zopár hrejivých slov venovaných 
blízkym. Zatvorte pred mrazom dvere do domu aj 
vzťahov. 

Desiatka diskov 
Cisárovná 

Veža

Sedmička diskov
Šestka palíc

Sila

Princezná palíc
Diabol

Štvorka diskov

Desiatka mečov 
Veľkňaz 

Koleso šťastia

Trojka palíc
Veľkňažka
Princ palíc

Sedmička mečov 
Šestka pohárov 

Universum

Baran 21.3. – 19.4. Býk 20.4. – 20.5.

Blíženci 21.5. – 21.6. Rak 22.6. – 22.7.

Lev 23.7. – 22.8. Panna 23.8. – 22.9.

ovidkkaaaa
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Láska: Pozrite sa na tých, čo vám ukázali pozitívne 
veci, keď ste boli na dne. Vitalitu máte zvýšenú a bola 
by škoda neinvestovať ju do správnych ľudí. Nedo-
pustite, aby ste stratili možnosť rozjasniť niekomu 
jeho deň.
Práca: Platia slová spoľahlivosť a vytrvalosť. Ak 
niektoré veci vášmu úsiliu odolávajú, pokúste sa ich 
riešenie odložiť, aby ste v dôležitých momentoch 
nespravili zásadnú chybu. Radšej sa v tomto období 
snažte doriešiť niektoré menej dôležité, i keď potrebné 
záležitosti. Zistite si viac informácii, aby ste sa správne 
rozhodli. .
Zdravie: Načúvajte svojmu telu, aby ste sa dozvedeli, 
čo mu škodí a čo prospieva. Doprajte odpočinok 
svojim očiam, aby ste nadobudli svieži výraz v celej 
tvári. Večer uprednostnite ľahšie stráviteľné jedlá 
pre zdravý spánok a príjemné sny. Opekniete 
a vystriete sa. 

Láska: Toto obdobie prináša túžbu a reálny pred-
poklad uzavrieť manželstvo, založiť si rodinu 
a počať dieťa. Prejavte úprimnú starosť o to, aby 
sa druhým viedlo dobre. Ak dospejete k poz-
naniu, že trpezlivosťou a poskytnutím úprimnej 
pomoci druhým získate pocit spokojnosti, ste na 
správnej ceste. 
Práca: Nastal čas cieľavedomej práce a úspechy 
prídu pomaly jeden za druhým. Zožnete úrodu 
toho, čo ste urobili. Urobíte veľa pre svoju 
budúcnosť aj konto. Silou rozumu sa musíte 
oslobodiť od závislosti na rozhodnutiach iných.
Zdravie: Staré bolesti, ktoré kedysi doliehali na 
vašu dušu, sa znova obnovia. Vyvarovať sa zlej 
nálady môžete len vtedy, ak urobíte jednoznačné 
rozhodnutie. Hovorte o tom, ako Vás ranili, len 
tak sa nad situáciu povznesiete. Popasujte sa aj so 
zlozvykmi tela. 

Láska: Vo vzťahu sa potešte navzájom úprimnou 
komunikáciou, nech sa nikto necíti sám. Prekonajte 
ostych, a to čo si myslíte a cítite, tiež vyslovte nahlas. 
Niektorých vaša priamosť možno prekvapí, ale vaše 
priania začnú akceptovať. Iné im ani neostáva. A po-
tom možno zistíte, že najväčšie šťastie je, ak vás niek-
to miluje bez ohľadu na to, akí ste. Pokiaľ je láska iba 
sen, tak snívajte.
Práca: Minuloročné plány možno nedopadli tak 
ako ste si predstavovali a máte pocit krivdy. Zrej-
me Vaše ciele boli skôr nereálnymi snami ako pre-
myslenými plánmi. Odvolajte zatiaľ všetky termíny 
a dáte sa dohromady ako psychicky, tak aj fyzicky. 
Ak chcete získať nejakú výhodu, musíte všetko brať 
s nadhľadom.
Zdravie: Vaša intuícia funguje tak, že sa naozaj 
nemáte na čo sťažovať. Vopred vám dá signál. Do-
bre viete, že na niektoré veci potrebujete čas. Teraz 
stačí viac vitamínov a menej kalórii. Pomôžu vám  
odstrániť problémy s trávením.

Láska: V súkromí sa môžete tešiť na malú oslavu 
alebo party. Všetko sa vydarí a vy budete žiariť 
šťastím. Dostanete príležitosť vniesť viac svetla 
a tepla do stáleho vzťahu. Rozhodne ju využite. 
Výbuchy temperamentu vyústia do romantickej 
vášnivosti. Môžete očakávať dar, či pozornosť od 
milovanej osoby. Vychutnajte všetko, čo toto obdo-
bie prinesie.
Práca: Zrejme sa u vás prejaví nedostatok sebaistoty 
a samostatnosti. Nenechajte sa ale príliš ovplyvňovať 
inými. Radšej si spravte poriadny plán a pracujte 
nezávisle na okolnostiach. Nech vás neodradí prvá 
malá prekážka. Neverte zdaniu, je klamlivé. 
Zdravie:  Energie máte dostatok. Cvičte jednoduché 
strečingové cvičenia, alebo sa začnite pravidelne pestovať 
kondíciu inou športovou aktivitou. Nespoliehajte sa na 
bufety, ale radšej stravu pripravte vopred doma. Aspoň 
v tomto období. 

Láska: Láskyplná intimita, nežná odovzdanosť, 
potreba opierať sa o niekoho je v centre záujmu. 
Muži túžia po žene s veľkým Ž. Ženy dostanú 
príležitosť eroticky - citovo prežívať svoju ženskosť. 
Doprajte si pokojné vyčkávanie, v ktorom budete 
načúvať svojmu vnútornému hlasu. Milovať sa dá 
aj s rozumom, hlavne ak ste k sebe úprimní.
Práca: Každá povrchnosť alebo lajdáctvo by sa vám 
mohli vypomstiť. Pracujte radšej pomaly, ale efek-
tívne, aby ste prípadné chyby nemuseli opravovať 
a zabíjať tak drahocenný čas. Týmto spôsobom zaro-
bíte, ale neutrácajte všetko. Nechajte si rezervu. 
Zdravie: Prevencia je nevyhnutná, a preto by ste 
jej mali venovať pozornosť aj vy. S vysokým cho-
lesterolom sa nezahrávajte a dbajte na pokyny 
odborníka. A vôbec lieky, vrátane potravinových 
doplnkov, užívajte len na základe odporúčania. 
Nie ledabolo!

Láska: Nastal čas na to, aby sa otvoril novej 
príležitosti vo zväzkoch a pripravili sa na zmenu. 
Môžete si vybudovať stabilný rámec, ale snažte sa 
vysporiadať si staré vzorce myslenia a správania. 
Január je pre vás aj obdobím, ktoré je ideálne na 
rozriešenie bolestivých vzťahov s mužmi, ktorí sú 
nejako pre vás dôležití. 
Práca: Dajte sa do práce a zabudnite na všetko, čo 
by vás rozptyľovalo a odvádzalo vašu pozornosť od 
dôležitých úloh. Snažte sa vyniknúť a urobiť nejaký 
ten kus práce navyše. Neostane to bez povšimnutia 
a výsledok sa vám bude naozaj páčiť. Skutočne sa 
snažte, otvárajú sa vám možnosti.
Zdravie: Tento rok začnite lyžovačkou alebo poby-
tom na horách, aby ste sa pozitívne naladili hneď od 
začiatku. Čistý vzduch je životne dôležitý. Dýchajte 
v prírode zhlboka. Koncom mesiaca si doprajte viac 
času na tichú meditáciu. 

Trojka diskov
 Šestka mečov 

Aeon

Kráľovná diskov
Rytier diskov 
Trojka mečov

Princ mečov 
Päťka pohárov

Štvorka pohárov

Princezná diskov 
Sedmička pohárov 

Eso Palíc

Štvorka mečov 
Kráľovná pohárov 

Umenie

Cisár
Voz

Hviezda

Váhy 23.9. – 23.10 Škorpión 24.10. – 22.11.

Strelec 23.11. – 21.12. Kozorožec 22.12. – 20.1.

Vodnár 21.1. – 18.2 Ryby 19.2. – 20.3.


