
Jaký bude náš – váš magický rok 2020? 

 Bez okolků a bez rozpaků mohu rovnou konstatovat, že přísný. Přísný ke všem nepravostem, 

podvodům a podfukům. Každý si může sáhnout do svého svědomí, jak je na tom se svou 

morálkou a svým hodnotovým žebříčkem. Jak je na tom se svým chováním k druhým a tím i 

sám k sobě. Přiznám si pravdu nebo ne? Rok 2020 nás k tomu víceméně donutí. A kdo si bude 

namlouvat nepravdu, okolnosti ho přimějí k odkrytí svých temných stránek a nejbolestnější a 

zároveň nejvíce uzdravující bude jejich přijetí – přiznání si pravdy sám sobě. 

Rok 2020 bude psychicky náročnější než léta předchozí. Citlivost jedinců bude stoupat, 

psychická labilita se může prohlubovat a mnoho jedinců patrně bude nuceno sáhnout po 

berličkách formou antidepresiv. V lepším případě se uchýlí k  meditacím, psychohygieně a 

psychickým pomocným metodám. Bude třeba trénovat psychickou odolnost a také zocelovat 

citlivou vnímavost k podnětům, které nás v minulých letech nijak neoslovovaly, a které nás 

tento nastávající rok budou srážet do kolen. Ovšem cílem této predikce není vystrašení milého 

čtenáře, pouze strohé konstatování budoucích energií kolem nás. Všichni jsme vnímaví na 

energie kolem nás a ať si to přiznáme nebo nepřiznáme, naše chování a jednání bývá jimi 

ovlivněno. Mnozí z nás mají ve svém okolí tzv. trenéry, lidi, kteří nás učí svými negativními 

postoji a někdy dokonce výpady, jak máme reagovat a jak pracovat se svými vnitřními pocity 

a emocemi, abychom vyvolanou psychickou nerovnováhou neubližovali hlavně sami sobě. 

Udržovat psychickou pohodu může být tento rok 2020 pro mnohé výzvou a velkou námahou. 

Přesto, milý čtenáři, věřím, že vše zvládneš a nezpůsobíš psychickou újmu druhým ani toto 

nepřipustíš, aby se dělo tobě osobně. 

Ekonomická situace se na jednu stranu bude stabilizovat, ale přísnější pravidla budou nastolena. 

Každý si bude hledět svého, stabilizovat své vlastnictví, tzv. bude pevně „sedět na své židli“ a 

to i za přísnějších pravidel. Nájmy a celkově ceny půjdou nahoru, administrativa se bude 

zpřísňovat, tak, jak to započalo již předchozí rok 2019. Bude potřeba ujasnit si všechny formy 

vlastnictví, zejména tam, kde je to sporné. Pokud vlastníte hmotné majetky s někým druhým, 

vyjasněte si vlastnické vztahy, co nejdříve. Pokud jste ve sporu o hmotné statky, tento rok bude 

rozhodnuto a to velmi přísně podle striktních pravidel. Smlouvy ohledně hmotných věcí 

uzavřené tento rok 2020 budou dlouho platné a nenapadnutelné. Každý si bude daleko více 

hlídat svůj majetek a budou tendence si ho více i zajišťovat před různými riziky včetně zcizení 

a podvodů. Budeme více vydávat ze svých peněženek a účtů na základní potřeby, bydlení a 

poplatky s tím spojené, všeobecnému zdražování se nevyhneme. Charitativní organizace a ti, 

kteří mají příjem z darů, či dobrovolných příspěvků budou mít horší rok a mnozí budou 

omezovat své tzv. „podnikání“ tohoto druhu. Poctiví podnikatelé se budou muset velmi činit a 

ohánět, aby své živnosti udrželi. A někteří budou nuceni ukončit svou činnost. Administrativní 

a finanční zátěže, které nakládá stát na své podnikatele, budou neúnosné a transformace ve 

firmách bude nutná. Mírné zlepšení nastane až v druhé polovině roku, poté si mnozí oddychnou 

a ti, kteří vydrží, mají dobré vyhlídky do budoucnosti. 

Vztahové záležitosti budou ovlivňovat emoce a citlivost. Mohou vznikat nedorozumění 

zabarvené emotivním vnímáním a partnerské vztahy budou často jako na houpačce. Naštěstí 

roztržky nebudou mít dlouhého trvání. Stabilita bude působit i v partnerské oblasti, tam, kde 

chyběla, bude velká možnost ji nastolit.  



Ovšem i u těchto předpovědí, jako každý rok, musím podotknout, že každý jsme strůjcem svého 

osudu a jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Ale vždy je zde možnost využít i energie 

kolem nás a i ty, které nám přináší jedinečný, přísný, ale transformativní rok 2020.  

Přeji ti milý čtenáři, velký nadhled, ukotvení v životě a dobře se dívej před sebe, abys za 

každých okolností viděl, kam šlapeš a kudy vede tvá cesta… 

Požehnané svátky vánoční a šťastné vykročení do nového roku 2020  

s láskou a úctou vám všem přeji  

Naveena – Gabriela Holčáková 

 

 

  


