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BARAN – 20.03. – 19.04.
BÝK – 19.04. – 20.05.

Slnko putuje v Baranovi a 19. apríla o 18 hod. 11 min. vstupuje do znamenia Býk.
V apríli pribúda dňa o 1 hod. 40 min.. Deň víťazí nad nocou, príroda hýri krásnymi 
farbami, vo vzduchu cítiť opojnú vôňu kvetov. 

V apríli podľa tradičnej čínskej medicíny treba posilňovať PEČEŇ. Ťažkosti sa
prejavujú zvýšenou teplotou, narušením žalúdočných kyselín, pálením záhy alebo
zhoršením pokožky. V druhej polovici apríla problémy so zažívaním,
nechutenstvom a zimomravosťou.



PREVENTÍVNE ODPORÚČANIE 

 reflexná masáž chodidiel 
 prvá polovica mesiaca stláčať zľahka vyznačené body (1)
 druhá polovica mesiaca stláčať silnejšie vyznačené body (2)

 piť čaje s horčinami (palina, horec žltý), ostropestrec mariánsky
 dopĺňať zinok, vitamín A a horčík
 vynechať cvičenie a fyzickú záťaž

1                                                          2



Ako rôzne zvieratá ohlasujú  pekné počasie?
 keď večer poletuje veľa netopierov
 keď lastovičky lietajú vysoko
 keď vrany usporiadano lietajú vysoko
 keď sa neskoro včely vracajú do úľov
 keď večer počuť intenzívny cvrkot cvrčkov
 keď motýle sadajú  na kvety s otvorenými krídlami

..... a zlé počasie?
 keď lastovičky lietajú nízko nad zemou
 keď na chodníky a cesty vyliezajú slimáky a chrobáky
 keď sa labute a kačky dlho vo vode špliechajú
 keď vodné vtáctvo opúšťa rybníky, príde prudký dážď
 keď vtáčí spev náhle stíchne
 keď hmyz štípe a hryzie viac, ako inokedy
 keď holuby málo poletujú a sedia v kŕdľoch
 keď ryby vyskakujú nad hladinu



01.04 2012 rak Hugo

Dobre sa perie bielizeň a odstraňujú sa škvrny aj pri použití menšieho množstva 
pracieho  prostriedku. Polievame kvety.

 Rak ovplyvňuje žalúdok, dvanástnik, hruď, mliečne žľazy, trávenie. Podľa 
tradičnej čínskej medicíny je v apríli najviac ohrozená pečeň. Pečeň podporuje 
čerstvá šťava z cvikle ( pol pohára 3x za deň). Cvikla je bohatá na draslík a 
horčík, má vysoký obsah železa a zinku a ďalšie vzácne prvky, ktoré celkovo  
chránia organizmus

 Nevetrajte periny, vlhkosť  by sa v nich udržala celú noc.

RADUJTE SA ZO SLNIEČKA, NEZABÚDAJTE NA ÚSMEV



02.04.2012 lev Zita
03.04.2012 lev Richard

Je vhodný čas zájsť ku kaderníčke, či holičovi zastrihnúť si končeky vlasov. 
Budú silnejšie a zdravšie.

 Lev ovplyvňuje srdce a krvný obeh. Povzbuďte srdce a cievy vitamínom C, 
udržiava bunky v dobrej kondícii
 Ak chcete byť zdraví, naučte sa variť ryby. Mastné ryby, ako sú sladkovodný 
pstruh, losos, makrela a sardinky, obsahujú 3 Omega mastné kyseliny, 
bielkoviny, vitamíny, minerály, ktoré chránia celý kardiovaskulárny systém.
 Vykročte svižným tempom na polhodinovú prechádzku. Nechoďte výťahom, 
vyjdite po schodoch pešo. Dbajte na rovný chrbát a vzpriamené držanie tela.
 Každý deň si urobte radosť – doprajte si dostatok spánku.



04.04.2012 panna Izidor
05.04.2012 panna Miroslava

Vhodný čas na úpravu vlasov, zostrih, farbenie vlasov, aj trvalá dlhšie vydrží.

 panna ovplyvňuje pankreas, tenké a hrubé črevo, trávenie. Ráno vypite 
pohár odstátej vody, povzbudíte metabolizmus. Pite čaj z medovky, upokojuje 
tráviaci trakt.
 urobte si masáž brucha. Krúživým pohybom v smere hodinových ručičiek 
najskôr malé, potom väčšie kruhy.
 pri varení používajte kvalitné oleje (olivový, repkový, slnečnicový), obsahujú 
nenasýtené mastné kyseliny, ktoré odbúravajú tuk, čistia cievy a posilňujú 
nervy.



06.04.2012 váhy SPLN Irena
07.04.2012 váhy Zoltán

 Váhy ovplyvňujú obličky, čistenie krvi a rovnováhu telesných tekutín. Ak nemá 
telo dostatok tekutín, začne sa v kĺboch ukladať prebytočná kyselina močová. 
Dodržujte pitný režim, budete zdravší.
 teraz pomáha sedací kúpeľ z rebríčka.
 jeden pôstny deň v týždni umožní tráviacemu systému, aby si odpočinul, ale 
pripomeňte si, že pôst nie je hladovanie. Jedzte jednoduchú stravu, najlepšie 
jeden druh potravy, nie mäso. Jedlo si rozdeľte na 5-7 porcií. Ak držíte pôst na 
spln, opakujte si pozitívnu formulku – Čistím sa, mám radosť.





08.04.2012 škorpión Albert
09.04.2012 škorpión Milena

Dobre sa perie bielizeň a odstraňujú škvrny aj pri použití menšieho množstva 
pracieho prostriedku. Polievame rastliny.

 škorpión ovplyvňuje pohlavné a vylučovacie orgány, močový mechúr, konečník 
a sexualitu. Masírujte veľmi jemne brucho, krúživé pohyby veďte okolo pupku v 
smere hodinových ručičiek. Podporíte peristaltiku.
 vhodný čas na začiatok jarnej očistnej kúry zo žihľavy. 



10.04.2012 strelec Igor
11.04.2012 strelec Július

 Strelec ovplyvňuje stehná, boky, krížovú kosť a pohyblivosť. Rozhýbte sa ešte 
v posteli, zdvihnite jedno koleno, objímte ho oboma rukami a pritiahnite k hrudi. 
Potom nohy vymeňte. Niekoľkokrát opakujte. Natiahnite svaly na bedrách a 
zadnú stranu nôh, je to príjemný štart do nového dňa.  Nezabudnite pri cvičení 
správne dýchať – pri napätí nádych, pri uvoľnení výdych.
 Vhodné sú teplé kúpele, sauna a masáže, teraz výborné na celulitiídu.
Prevenciou proti rednutiu kostí sú semená. Tekvicové obsahujú  železo a 
horčík, sezamové vápnik a vitamín E a slnečnicové ešte aj kyselinu linolovú. Ich 
nasýtené tuky znižujú cholesterol.



12.04.2012 kozorožec Estera
13.04.2012 kozorožec    UBÚDAJÚCI MESIAC             Aleš

 Kozorožec ovplyvňuje kostru, kolená, držanie tela, pohyb a pokožku. S
krásnou a čistou pleťou súvisí strava a stav hrubého čreva. Vyskúšajte
kyslomliečne výrobky, najmä kyslé mlieko, kefír, acidofilné mlieko, srvátku.
Niekedy pomôže lymfatická masáž u odborníka.
 Rozhýbte svalové ústrojenstvo cvičením a jogou.
 Zastrihnite si nechty, vyčistite pleť, zbavujte sa chĺpkov a bradavíc.
Ak sa potrebujete zbaviť bradavíc, skúste babské čarovanie  : Každé ráno
po prebudení oliznite bradavicu jazykom, kam si nedosiahnete, použite
naslinený ukazovák.

MILUJTE SVOJ ŹIVOT A NEZABUDNITE SA USMIEVAŤ!



14.04.2012 vodnár Justína
15.04.2012 vodnár Fedor
16.04.2012 vodnár Dana, Danica

Vetráme, upratujeme v skriniach, maľujeme, lakujeme.

 Vodnár ovplyvňuje lýtko, holeň,  členok a kŕčové žily. Kto má predpoklad na 
kŕčové žily, mal by radšej chodiť ako stáť, ležať, ako sedieť a pri každej 
príležitosti dávať nohy vyššie.  Ak máte kŕčové žily, noste v týchto dňoch 
sťahovacie pančuchy, zabraňujú hromadenie krvi v žilách. Prevenciou je šťava 
z mrkvy.
 Vitamín C posilňuje žilovú stenu a zmierňuje praskanie žíl (hemoroidy). Na 
zlepšenie funkcie ciev je najvhodnejšie citrusové ovocie, obsahuje flavonoidy.
 Vhodný čas na začiatok jarnej očistnej kúry zo žihľavy. 
 Krásne sa vyčistia poháre, okuliare, okná aj televízna obrazovka.



17.04. 2012 ryby Rudolf                  
18.04.2012 ryby Valér

Dobre sa perie bielizeň a odstraňujú škvrny aj pri použití menšieho 
množstva
pracieho prostriedku. Polievame rastliny.

 Ryby ovplyvňujú chodidlá, chôdzu, lymfatický systém. V lymfatických 
uzlinách sa tvoria protilátky, ktoré likvidujú choroboplodné zárodky., toxíny a 
mŕtve baktérie. Lymfu povzbudíte, keď najmenej 1x denne budete 
ukazovákom tlačiť na žliabok medzi nosom a perami. 
 Urobte si masáž chodidiel a kúpeľ nôh.  Stláčajte ich palcom a postupne 
zvyšujte tlak, pohybujte prstami na nohách.
 Vhodný čas na odstraňovanie bradavíc a plesní na nohách.
 Dobre sa upratuje. Mastnotu odstránite pastou z kypriaceho prášku 
rozpusteného v troche vody. Po použití opláchnite čistou vodou a povrch 
vyleštite mäkkou suchou handričkou.

RADUJTE SA,  SMEJTE SA. USMIEVAJTE SA, PROSÍM



19.04.2012 baran Jela
20.04.2012 baran Marcel
21.04.2012 baran NOV Ervín

 Baran ovplyvňuje hlavu, mozog, tvár a životnú silu. Začnite o sebe
premýšľať ako o osobe, ktorá je schopná priťahovať do svojho života
všetko, čo si želá. Používajte pozitívne vety, ich moc je silná. Utrieďte si
svoje názory, napíšte všetko, čo vám príde na myseľ – čo vám urobí
radosť, čo vám chýba ku šťastiu. Jedine tak môžete zmeniť svoje
myšlienky, keď ich poznáte, potom dokážete pretvoriť negatívne na
pozitívne.
 Dôkladne si bruškami prstov premasírujte obočie a jeho okolie.
Vnútorným koncom prechádza meridián močového mechúra, ktorý začína
vo vnútornom kútiku oka. Vonkajším koncom prechádza dráha troch
ohňov a asi dva centimetre nad vrcholom obočia je bod žlčníka. Druhý
bod žlčníka je pod okom na lícnej kosti, nakoniec krúživým pohybom
prejdite k očnému kútiku, na spánky, až k vlasom. Masáž pomáha pri
bolestiach hlavy, poruche videnia, predchádza ochabnutiu lícneho
svalstva a vzniku vrások okolo očí.



22.04.2012 býk Slavomír
23.04.2012 býk Vojtech

 Býk ovplyvňuje krk, mandle, čuch, chuť, tylo a ramená. Ranné kloktanie je 
dobrou prevenciou pred nachladením a zápalom ďasien. Vynikajúci je šalviový 
odvar.
 Noste v týchto dňoch na krku šatku, neseďte v prievane.
 Ľudový liek na posilnenie imunity: strúhané jablká, chren, ocot, cukor a soľ. 
užívajte kedykoľvek, výborné ako príloha k mäsu.
Dôležitým ochrancom pred vírusmi je zinok (fazuľa, pšeničné klíčky, hydina, 
krabie mäso).
 Je vhodný čas na založenie kompostu.



24.04.2012 blíženci Juraj
25.04.2012 blíženci Marek
26.04.2012 blíženci Jaroslava

 Blíženci ovplyvňujú pľúca, priedušky, dych, paže a ruky. Viete, aké je správne 
držanie tela? Hlava vzpriamená, brada zviera s prednou stranou krku takmer 
pravý uhol, uši sú na úrovni ramien, ramená sú rozložené do strán, spustené 
dole, hrudná kosť je viac vpredu než brucho, brucho je ľahko zatiahnuté, panva 
mierne podsadená, špičky nôh mierne od seba, ťažisko je uprostred chodidiel.
 Dýchajte vedome – vdych je dej aktívny, výdych je dej pasívny. Lepšiemu 
výdychu pomôžete stiahnutím brušných svalov. 
 Jedzte jablká, jedno jablko denne pomáha udržiavať zdravé pľúca.
 Ľudové lieky na kašeľ: tymián (uvoľňuje hlieny), oman pravý (pomáha 
vykašliavať), zázvor (povzbudzuje činnosť pľúc),  Eukalyptový a vavrínový éterický 
olej je vhodný do kúpeľa alebo na inhaláciu.
 Vysejte a vysaďte kvety, byliny a brokolicu



27.04.2012 rak Jaroslav
28.04.2012 rak Jarmila

Dobre sa perie bielizeň a odstraňujú škvrny aj pri použití menšieho 
množstva pracieho prostriedku. Polievame rastliny.

 Rak ovplyvňuje žalúdok, dvanástnik, hruď, mliečne žľazy, trávenie. V
týchto dňoch si užívajte zdravé, pestré a vyvážené potraviny. Obmedzte
živočíšne tuky (plnotučné mlieko, syry, žĺtky, maslo, červené mäso), snažte
sa jesť zeleninu, ovocie, orechy, celozrnné obilniny, nelúpanú ryžu. Majte
radosť zo života.
 Tráviace ústroje nemôžeme vedome ovládať, len ovplyvniť – napríklad
hlbokým dýchaním „do brucha“.
 Nevetrajte periny, navlhli by.
 Ľudový liek na očistu žlčníka : nalačno vypiť jednu lyžicu extra
panenského olivového oleja (kyslosť nižšia než 1%) s niekoľkými kvapkami
citrónovej šťavy.



29.04.2012 lev PRIBÚDAJÚCI MESIAC Lea
30.04.2012 lev Anastázia

Je vhodný čas zastrihnúť končeky vlasov, budú zdravšie a pevnejšie.

 Lev ovplyvňuje srdce a krvný obeh. Trite si malíček na ruke, končí tam
meridián srdca.
 Zasmejte sa, predĺžite si život. Smiech zvyšuje produkciu lymfocytov a tie
bojujú proti onkologickým bunkám.
 ŠŤASTNÉ SRDCE – ZDRAVÉ SRDCE
 Uvoľnite si hrudnú chrbticu: spojte ruky nad hlavou. Pri nádychu tlačte lakte
od seba, pri výdychu uvoľnite.
 Každý deň si urobte radosť.
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