Býci narození v letech: 1907, 1919, 1931,
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003,
2014
Co z minulosti je určující pro váš nyněj
ě ší život:
ěj
Důvěřujte svým schopnostem. Ve všech oblastech života zůstaňte trpěliví, skromní a diplomatičtí.
Karma: dobrá karma
Země, ve které jste v minulém životě žili a která nejvýrazněji
ěěji ovlivňuje tento život: Persie
Doba, ve které jste v minulém životě žili a která nejvýrazněji
ěěji ovlivňuje tento život: 14. století
Věk: kolika let jste se dožili: 29
Pohlaví: Zda jste byli mužem, či ženou, najdete v tabulce na straně 59.
Povolání: muž: akrobat; žena: cirkusačka
Charakterové vlastnosti, které máte z minulého
života:
+ Měli jste velmi statečnou povahu. Byli jste ctižádostiví, otevření a řemeslně zruční; kromě toho i sexuálně velmi
aktivní a atraktivní.
– Byli jste nerozvážní a jednali jste příliš impulzivně.
Měli jste „co na srdci, to na jazyku“, a tím jste uráželi
a zraňovali ostatní.
Doporučení (pouze pro tento život): Zapomeňte na vše
negativní, myslete pozitivně a štěstí se k vám hned přidá.
Sundejte si rrůžové brý
br le a vnímejte okolí takové, jaké skutečně je. Nikomu nepůj
ů čujte moc peněz. Hoďte přes palubu
ůj
staré vzpomínky a žijte dneškem, nikoli včerejškem.
Jak se chránit (platí pro minulý i nyněj
ě ší život):
ěj
• zdraví: pozor na krevní oběh, váhu a ledviny
• ochranné květiny:
tiny: rrůže
• ochranná barva (oblečení): žlutá
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• šťastná čísla: 2, 12, 22, 24, 32
• amulet: malý váček s opály a kontryhelem
Temperament (pouze pro tento život):
• Pokud jste se narodili 21. 4., 24. 4., 28. 4., 12. 5.,
16. 5., 17. 5. nebo 20. 5., jste hodně
temperamentní.
• Pokud jste se narodili 22. 4., 23. 4., 26. 4.,
1. 5., 8. 5. nebo 19. 5., jste pr
průměrně
temperamentní.
• Pokud jste se narodili jiný den, měli byste být temperamentněj
ě ší.
ěj
Životní cíl v tomto životě: Uchovejte si dobrou karmu,
myslete pozitivně a dosáhněte štěstí. Vaším životním cílem
jste tedy vy sami.
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Býci narození v letech: 1908, 1920, 1932,
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004,
2015
Co z minulosti je určující pro váš nyněj
ě ší život:
ěj
Přizpůsobivost vám dopomůže k velký
velk m úspěchům.
Můžete uskutečnit své sny. Osud vám otevírá všechny
dveře dokořán.
Karma: komplikovaná karma
Země, ve které jste v minulém životě žili a která nejvýrazněji
ěěji ovlivňuje tento život: Skotsko
Doba, ve které jste v minulém životě žili a která nejvýrazněji
ěěji ovlivňuje tento život: 12. století
Věk: kolika let jste se dožili: 93
Pohlaví: Zda jste byli mužem, či ženou, najdete v tabulce na straně 59.
Povolání: muž: výrobce piva; žena: vinařka
Charakterové vlastnosti, které máte z minulého
života:
+ Měli jste velmi ochotnou povahu a dalo se s vámi dobře vyjít. Byli jste ctižádostiví a řemeslně nadaní. Vždy jste
věděli, jak dosáhnout svých cílů a nesejít přitom ze správné
cesty. Důvěřovali jste ostatním a chovali jste se laskavě.
– Žárliví, pomstychtiví a impulzivní. Téměř jste se nedokázali bránit.
Doporučení (pouze pro tento život): Pouštějte
ěějte se výhradně do dobr
dobrých věcí, protože vše zlé se vám vrátí. Častěji
ěěji meditujte, odpočívejte a uvolněte se. Zůstaňte vitální.
Harmonie dosáhnete, pokud budete působit jako poradce
nebo rádce.
Jak se chránit
nit (platí pro minulý i nyněj
ě ší život):
ěj
• zdraví: pozor na krevní oběh a váhu
Nezapomínejte na péči o pokožku.
• ochranné květiny: narcisy
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• ochranná barva (oblečení): červená
• šťastná čísla: 9, 19, 29, 39, 44
• amulet: malý váček
ek se saf
safíry a popencem
Temperament (pouze pro tento život):
• Pokud jste se narodili 21. 4., 24. 4., 28. 4.,
12. 5., 16. 5., 17. 5. nebo 20. 5., jste hodně
temperamentní.
• Pokud jste se narodili 22. 4., 23. 4., 26. 4.,
1. 5., 8. 5. nebo 19. 5., jste pr
průměrně
temperamentní.
• Pokud jste se narodili jiný den, měli byste být
temperamentněj
ě ší.
ěj
Životní cíl v tomto životě: Buďte laskaví a chápav
á í
ápav
a pomocí svých rad poskytněte ostatním oporu.
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