
Předpovědi pro sluneční znamení na rok 2020 

 

Beran (20. 3. – 20. 4.) 

Ústředním tématem pro Berany budou vztahy. Nezadaní najdou lásku a i zadaní 

se budou otáčet po jiných. A zejména ti by si měli připomenout, že „co je v domě, 

není pro mě“. Změna zaměstnání je možná a tendence hledat další zdroj příjmů 

bude potřebný. Nezahrávejte si s vodním živlem – tento rok k němu mějte respekt. 

Doporučení: Vzdejte se potřeby mít nade vším kontrolu. Důvěřujte moudrosti 

Božího plánu.                                                                           

Roční drahý kámen pro Vás: JASPIS – učí, že i malé všední věci jsou důležité. Je 

to kámen všedního dne, učí skromnosti a toleranci. 

 

Býk (20. 4. – 21. 5.) 

Je třeba něco ukončit a nelpět na starých způsobech řešení. Něco nového začíná a 

je nutno tomu i něco obětovat. Hlídejte si své věci, hrozí vám ztráty a trápení s tím 

by bylo zbytečné. Pečujte o své zdraví a nezanedbávejte prevenci. Politikaření 

vysiluje a tak se snažte vždy jednat s druhými na rovinu, vrátí se vám to ve formě 

přátelských vztahů. 

Doporučení: Zvolte lásku, nechť se vaše láska stane mocnou silou změny. 

Roční drahý kámen pro Vás: AKVAMARÍN – odpověď hledejte v sobě. Je to 

kámen mystiků, hledačů čistoty, vizionářů a léčitelů, velmi dobře ho lze použít 

při meditaci. 

 

Blíženci (21. 5. – 21. 6.) 

Ústředním tématem bude vaše bydlení. Možná se zatoužíte přestěhovat nebo 

udělat úpravy stávajícího bydlení k vaší větší spokojenosti. Tento rok potkáte 

nové přátele nebo společenství stejně smýšlejících lidí, kteří vás posunou 

duchovně dál. Duchovní růst je dalším důležitým tématem tohoto roku. Také 

pečujte o své stávající přátelské vztahy. Buďte obezřetní při cestování a hlídejte 

si svá zavazadla. 

Doporučení: Nebojte se změn, ale všechny dobře promýšlejte. Vaše odvaha je 

Vám zárukou vašeho úspěchu. 

Roční drahý kámen pro Vás: SAFÍR – nepodléhejte falešným iluzím. Je to kámen 

čistoty, víry, věrnosti a zdravého rozumu. Chrání proti škodlivým vlivům. 

 

 

 

 

 

 



 

Rak (21. 6. – 22. 7.) 

Tento rok odhalíte nějaké tajemství, může se týkat informace z vašeho rodu. 

Někdo z rodiny bude potřebovat vaši pomoc a někdo se přistěhuje. Hlídejte si 

finance a přehodnoťte své výdaje. Budete muset více šetřit. Buďte k sobě laskaví 

a nepodceňujte se, máte větší sílu a odvahu, než si připouštíte. 

Doporučení: Projevte svou tvořivost. Radujte se z tajemství svých vnitřních múz. 

Roční drahý kámen pro Vás: JANTAR – vždycky máme pro co žít. Jantar je plný 

slunce a chrání před negativními silami a myšlenkami. Probouzí touhu žít. 

 

Lev (22. 7. – 23. 8.) 

Dosáhli jste určitého úspěchu a nyní přemýšlíte, jak dál. Probuďte v sobě skryté 

nápady a tvořivost. Tento rok vás čeká důležitý vztah, nebraňte se lásce a 

nevytahujte na světlo minulostní zklamání. Buďte vděčni za jistoty, které máte. 

Finančně se vám bude dařit, pokud budete opatrní na své výdaje. 

Doporučení: Požádejte o vedení. Boží vůle naplní všechny vaše potřeby, stačí jen 

požádat a poděkovat. 

Roční drahý kámen pro Vás: KOČIČÍ OKO – nerozčilujte se zbytečně. Přináší 

duchovní rovnováhu a toleranci a vyrovnanější pohled na svět. 

 

Panna (23. 8. – 23. 9.) 

Hlavním tématem tohoto roku pro vás budou vztahy, zejména s ženami vašeho 

rodu. Také partnerství budete věnovat pozornost. Pokud partnera nemáte, tento 

rok ho najdete. Bude třeba věnovat se svému fyzickému zdraví, zlepšovat svou 

kondici a posílit imunitu. Pozornost budou vyžadovat i vaše finance, v zaměstnání 

dostanete přidáno, ale bude v tom malý háček a očekávání se tak úplně nesplní. 

Doporučení: Běžte za svými sny. Možná budete překvapeni, kam vás dovedou. 

Roční drahý kámen pro Vás: ZLATO – zvažte, co má pro vás opravdu cenu. 

Pomáhá najít smysl života a je dobrým průvodcem meditací. Dodává tělesnou i 

duševní vitalitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Váhy (23. 9. – 23. 10.) 

Důležitým tématem bude kariéra, zaměstnání a pracovní náplň. Probuďte v sobě 

svou tvořivost a otevřou se vám nové možnosti. Pokud jste bez práce, tento rok 

přijdou nové možnosti, ale dlouho nevybírejte, ať nepřeberete! Poslouchejte rady 

svého vnitřního hlasu a vyvarujte se stresu. Věnujte se své rodině a hýčkejte si 

svého partnera. 

Doporučení: Buďte trpěliví. Buďte ochotni vzdát se dobrého a počkat si na skvělé. 

Roční drahý kámen pro Vás: KARNEOL – radost je kořením života. Učí 

radostnému prožívání našich životů, aktivitě a cílevědomosti. Pomáhá „postrčit“ 

na životní cestě. 

 

Štír (23. 10. – 22. 11.) 

Tento rok se bude týkat rodiny a rodinných vztahů, či záležitostí. Můžete odhalit 

nepříjemné tajemství týkající se partnerství a bude třeba trpělivosti a komunikace 

pro vyjasnění záležitostí. Vše dobře dopadne a celá událost vás posune dál. Buďte 

opatrní v případě investic – může se kolem vás pohybovat podvodník. Budete 

žádáni o pomoc, kterou bude potřebovat starší osoba.  

Doporučení: Přiznejte si svou sílu. Každá bouře přináší zároveň i nový začátek. 

Roční drahý kámen pro Vás: LABRADORIT – život není tak zlý, vzpomínejte 

jen na to dobré. Přináší vzpomínky, obrazy dětství, lepších časů, ze kterých 

můžete čerpat sílu. 

 

Střelec (22. 11. – 22. 12.) 

Tento rok budete „třídit“ přátele kolem sebe. Budete řešit své bydlení, nebo jeho 

úpravy. Vše se podaří, pokud budete mít aktivní přístup a ochotu přiložit ruku 

k dílu. Celkově je to pro vás šťastný rok, ale nelpěte na něčem, co už je přežité a 

nepřináší další postup. Bude třeba dobře nakládat s financemi. Příznivé obchodní 

příležitosti se ukáží postupně v průběhu roku. 

Doporučení: Spojte se s někým blízkým. Milovaná bytost je dar, který je třeba 

střežit jako poklad. 

Roční drahý kámen pro Vás: OLIVÍN – pro ostatní jste důležití. Chrání před zlými 

duchovními silami a pomáhá překonat pocity odcizení. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.) 

Buďte tvořitelem svého života, neseďte s rukama v klíně a nečekejte na zázrak. 

Zázraky se dějí, ale musíte jim jít naproti.  Budete řešit záležitosti s vašimi 

potomky, pokud je nemáte, můžete je očekávat. Zaměřte se na budování svého 

domova a nenechte se odradit překážkami. S finanční situací vám pomůže širší 

rodina, nebo od ní dostanete dobrou radu. 

Doporučení: Rozhodněte se sami za sebe. Uplatňujte své právo svobodné volby. 

Roční drahý kámen pro Vás: ČERVENÝ KORÁL – rodina chrání své členy. Je 

symbolem sounáležitosti a mateřství, přináší uklidnění jako mateřská náruč. 

 

Vodnář (19. 1. – 19. 2.) 

Hlavním tématem tohoto roku budou pro Vodnáře rodinné záležitosti. Je třeba dát 

do pořádku písemnosti, doklady a budou podepisovat dokumenty. Budou muset 

udělat důležité životní rozhodnutí a to bude určovat další směr jejich života. 

Budou cestovat nebo častěji někam dojíždět. Finance budou stabilní a při 

rozumném hospodaření s nimi nebude žádný problém. 

Doporučení: Říkejte pravdu. Klíčem k autenticky prožívanému životu je integrita. 

Roční drahý kámen pro Vás: MALACHIT - učte se ze svých chyb. Tento kámen 

učí přijímat pokojně životní zvraty, poučit se z chyb a brát věci z lepší stránky. 

Přináší do duše mír.  

 

Ryby (19. 2. – 20. 3.) 

Důležitým tématem budou finance a nakládání s nimi. Bude třeba se rozumně 

rozhodnout ohledně investic a priorit, co je nejdůležitější. Velmi důležité bude 

také upevňování vztahů v rodině. Udělejte si čas na své nejbližší, věnujte se 

potomkům či vnoučatům a udržujte dobrou komunikaci mezi nejbližšími.  

Doporučení: Nabídněte někomu svou pomoc. Prožijte radost ze služby druhým. 

Roční drahý kámen pro Vás: KŘIŠŤÁL – každá situace je řešitelná. Tento kámen 

je ztělesněním světla, esencí očistné, léčivé energie. Dokáže vstřebat negativní 

energii a čistí auru. 

 

 

 Všem zrozencům ve všech slunečních znameních  

 přeji požehnaný celý rok 2020 

 Naveena - Gabriela Holčáková 

 

 



 


