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střehu, lepší je se uvolnit; dopomohou
vám k tomu bylinkové koupele. Dejte
však pozor, abyste neprochladli, držte
v teple hlavně ledviny a spodní část bři-
cha, pijte čaj z březového či brusinkového
listí a jetele.

Stfielec
Vaše mysl a tělo se v období 23.

až 25. 3. nabíjejí novou energii na celý
měsíc. Jste ve vnitřní harmonii a je to
znát i na vztazích s druhými lidmi, které
se lepší. Nepodlehněte však přílišné eufo-
rii, k čemuž máte sklony. Slabý heřmán-
kový či třezalkový čaj vás zklidní. Pro vás
je obzvlášť vhodné nasadit jaterní detoxi-
kační kůru, zkontrolovat si jaterní testy
a játra podpořit ostropestřecovým ole-
jem.

Kozoroh
Kolem 26. 3. můžete prožívat

velmi silné a intenzivní pocity, které
byly dlouho potlačené a nyní se dostá-
vají na povrch hlavně ve vztazích. Od
začátku dubna se budete cítit mnohem
lépe, kolem 10. 4. se mohou vyjasnit
a rozkrýt další věci. Meduňka a mu-
čenka vás utiší, levandulová koupel
uvolní. Chmel a kozlík lékařský podpoří
klidný spánek.

Vodnáfi
Od poloviny do konce března

máte příjemné období, vyzařuje z vás
jakési kouzlo a magnetismus, snadno
můžete navazovat kontakty a přitahovat
k sobě druhé lidi. Fyzické zdraví je vý-
borné, jen kolem 13. 4. můžete pocítit
lehkou nervozitu či nespavost; sklenice
černého piva či sušený chmel pod pol-
štářem vám pomohou.

Ryby
Do konce března máte možnost 

využít silného energetického potenciálu
a napnout svou vůli k úkolům, které
chcete či potřebujete dokončit. Nepra-
cujte však jen intelektuálně, je potřeba
i fyzického výdeje energie. Jinak z vás
vyzařuje příjemná a líbezná aura, máte
možnost zharmonizovat vztahy. Pročiš-
ťujte se a dodržujte správný pitný režim,
máte sklon k velkému zadržování teku-
tin v těle.

„Zdravotní doporučení
v horoskopu jsou samozřejmě

orientační a obecná,“ říká astroložka
Pavla Vojířová. Symbolikou planetárních
pohybů a výkladem horoskopů se
zabývá deset let. Specializuje se na
osobní, partnerské a dětské horoskopy.
Více na www.astrologicky.com.

mezi 7. – 9. 4., kdy se budete cítit mno-
hem vyrovnaněji. Případné napětí se na-
učte prodýchávat, vhodné jsou pro vás
například jógové ásany.

Rak
Věnujte zvýšenou pozornost

dnům v rozmezí 9. – 11. 4. Vaše přirozená
senzitivita a emocionalita se ještě zvýší.
Nedělejte žádné ukvapené závěry a sou-
střeďte se, abyste nereagovali vztahovačně
na vše, co vám kdo řekne. Jděte si zapla-
vat, na masáž, zatančit. Psychiku podpo-
říte čajem z třezalky či dobromysli.
Vydržte, od 12. 4. se vše podstatně zlepší
a budete se cítit klidnější.

Lev
Krásné a radostné období vás čeká

hned od poloviny března, máte dostatek
síly, vitality, záříte. Mohou vás přitahovat
cizinci či extravagantní a originální je-
dinci. Vaše vitalita je silná a choroby se
vám budou vyhýbat; pokud chcete nasadit
diety a očišťující kůry, udělejte to po
úplňku 19. 3. a nezapomínejte ani na 
fyzický pohyb.

Panna
Nyní můžete mít pocit, že je ne-

snadné, aby vše dobře fungovalo. Vydržte.
Panny jsou pečlivé a analytické, nemělo by
vás tedy nic zaskočit. Dejte si pozor na
nadřízené, abyste nepodnítili jejich neli-
bost. Mezi 18. – 20. 3. podpořte odvod-
ňování organismu (okurka, celer, chřest,
petržel), omezte sůl a dodržujte pitný
režim.

Váhy 
Pamatujte, že pesimističtější období

tří dnů kolem 20. 3. je pouze přechodné.
S rozhodováním, které by mělo vliv na
váš citový život, nespěchejte. Pokud je
musíte udělat, využijte k tomu dřívějších
dní, mezi 15. – 19. 3. Po 3. 4. se mnohé
vyjasní a bude probíhat harmoničtěji. Pijte
čaj z meduňky a vyrazte za kulturou.

·tír
V období kolem 21. 3. se můžete

cítit emocionálně a psychicky velmi dobře
v souladu se svým srdcem a nejhlubšími
touhami. Máte sílu a jste odolní, nikdo si
na vás nepřijde. Nemusíte být až tak veFO
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Horoskop

Beran
Toto období přeje komunikaci, vy-

jádření vašich názorů, učení. Ale také vá-
žnému přemýšlení a rozhodování. Můžete
se cítit osamělí a pociťovat lehký neklid,
ale to je spíš jenom subjektivní pocit než
skutečnost. Potřebujete nové podněty, 
vydejte se na výlety a cesty. Od počátku
dubna vám bude stoupat příliv energie. 

B˘k
Ve dnech 21. – 23. 3. můžete pocí-

tit napětí mezi domácím a profesionálním
životem, mezi rozumem a city. Pokud se
tím nenecháte vykolejit, můžete toho
hodně dokázat. I vy pocítíte příliv vitální
energie, kterou se vaše mysl i tělo nabíjí.
Nejintenzivněji mezi 5. – 8. 4., kdy vše
ještě podpoříte pobytem v přírodě. Přísun
vitaminů, jarní saláty a ovocné a zeleni-
nové šťávy vám vyloženě prospějí.

BlíÏenci
Mezi 23. – 26. 3. se můžete cítit fy-

zicky neúnavní a chtít toho hodně udělat.
Vaše vědomí a nevědomí však není zcela
v souladu, nedělejte proto žádná závažná
rozhodnutí. Ta můžete odložit na období

od 15. 3. do 15. 4.

* Pavla Vojířová
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