HOROSKOP PRO ROK OHNIVÉ OPICE
Rok Opice 2016 bude rozhodně dobrým rokem:)
Čínský kalendář vychází z pozorování cirkulování planet, a to Slunce, Měsíce a Jupitera. Dynamický
pobyt Vesmíru ukazuje čínský kalendář i pomocí zvěrokruhu dvanácti zvířat. Jsou to myš, buvol, tygr,
zajíc, drak, had, kůň, ovce, opice, kohout, pes a prase. A tak se na každý rok v lidském životě
pozastaví jedno z nich. Svou náturou zrcadlí vlastnosti člověka, jeho chování, myšlení. Stejná zvířata
se ještě liší podle typu přírodního elementu, dokreslujícího charakter jejich dynamiky. Máme
například vodní, dřevěnou, kovovou, ohnivou a zemitou Opici. Opici ve znamení ohně přísluší perioda
od 8. 2. 2016 do 27. 1. 2017
Lidé ve znamení opice se narodili v roce 1944, 2004 (dřevěné opice), v roce 1956, 2016 (ohnivé
opice), v roce 1908, 1968 (zemité opice), v roce 1920, 1980 (kovové opice), v roce 1932, 1992 (vodní
opice). Charakter Roku ohnivé opice 2016: dynamická pohyblivost, ohebnost a vitalita, racionalita,
cit pro umění, průbojnost, proměnlivost a improvizace.

Pro zpestření a radost vám Songfest.cz přináší horoskop na rok Opice. Oslovil nás setkáním mezi
Východem a Západem a optimismem:
V roce Opice čeká Kozorohy šťastná výhra, Vodnáře štěstí, Ryby zdar v kariéře, Berany velké
uzdravení, Býky velký přísun peněz, Blížence nečekaný zázrak, Raky posun v penězích i v lásce, Lvy
velký zisk, Panny velké štěstí, Váhy hodně peněz, Štíry významné přísuny velkých peněz, Střelce
nadbytek poptávky.
Lidem narozeným ve znamení Myši se bude dařit v oblasti financí, dostane se jim důležité pomoci od
významných lidí. Buvolům se bude dařit ve vztazích a v rodině; Tygrům spíše ve financích, zatímco
Zajíci budou mít nejdříve těžší dny, ale v druhém pololetí jim pomůže Štěstěna v kariéře. Draci
nebudou mít starost s penězi. Hadi jsou v roce Opice nejšťastnějším znamením, podaří se jim vše, nač
sáhnou. Koně pokročí v kariéře s velkou šancí na povýšení a hodně toho dokáží. Ovce budou mít
celkově šťastný rok, neustále se jim dostane nových příležitostí. Opice to v roce svého znamení
nebudou mít sice lehké, ale naštěstí se jim bude dařit zdravotně. A čas svého znamení budou prožívat
v klidu a v bezpečí. Kohouti zbohatnou, Psům budou všichni pomáhat, Prasatům přeje štěstí v práci a
mají šanci ve velkých projektech.
Co s nastávajícím rokem Opice? Dostaly se ke mně různé rady, chytré, praktické a babské, duchovní
nebo léčitelské. Internet je jako děda Vševěda a Brouk Pytlík dohromady. Ještě za našich babiček se
lidé pro rady museli nachodit. Tak kdo může za náš blahobyt či nezdar? Něco mě tu zaujalo. Řekla
jsem to na mých seminářích. Ano, základem je náš dech, čchi, životní energie těla, to je náš životní
zdroj.
„Jsou ještě další aspekty, které bychom neměli přehlédnout?“ Ptali se mě. S odpovědí jsem se
„opičila“ po zen-buddhistickém opatovi: „Ano, kde žiješ a s kým žiješ.“ Přirozeně to neznamená jen
náš dům a našeho partnera, ale celou životní platformu, mezi jaké lidi chodíš:
Cítíš se patřičně v pracovní oblasti, kde působíš? Necháváš se obklopit lidmi, kteří inspirují své okolí a
obdarovávají je dobrou energií a optimismem?
Pak můžeme zůstat sami se sebou a nebudeme se trápit nedostatkem. Ať tedy mají bytosti všech
znamení každý večer klidný spánek! :-)

