Čísla určují Váš život (1)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi ještě jednou popřát
vám všem pevné zdraví, mnoho štěstí a příjemnou rodinnou
pohodu. Rok 2010 je krásný již
svým magickým číslem a já věřím, že bude krásný i pro vás.
V roce 2010 nás čeká změna nepříjemná a to zvýšení daně z nemovitosti. Rozhodli jsme se proto
pro příznivou změnu a to snížení
poplatků za odpady. Místní tak
zaplatí pouze 200,- Kč na jednoho
člena v domácnosti. To znamená,
že úspora bude 300,-Kč na občana. Je to malá ﬁnanční výpomoc a
tak doufám, že vás to alespoň malinko potěší a zmírní tak dopad na
zvýšení daně z nemovitosti. Jinak
se opět vhrneme do nabídky projektů na zvelebování naší krásné
horské obce. Vzhledem k ﬁnanční
krizi, která je neustále zmiňována
věřím, že budeme úspěšní, projekt
bude přijat a ﬁnančně podpořen.
PODĚKOVÁNÍ: Děkuji všem za
společnou podporu a pomoc při
organizování kulturních a spoleV. Marková
čenských akcí.

V sobotu 14. listopadu se v sále obecního úřadu konala taneční zábava,
kterou pořádal OÚ.
Foto OÚ Měděnec

Na Silvestra se v obecním sále sešli místí občané spolu s chataři a chalupáři ke vstupu do roku 2010. K výborné náladě přispěla skupina KrušV. Marková
nohorský výběr, za což jim děkuji.

Co se chystá
26.1.2010 od 19,00 hod.
Kulturní dům Klášterec na Ohří
Komedie SBOROVNA (Divadlo Pavla Trávníčka) Hrají: Pavel
Trávníček, Uršula Kluková, Luboš
Xaver Veselý, Kateřina Kornová
a další. Lístky zajistila místostarostka B. Ciferová tel.739316822
a hradí je obec (jsou poslední
čtyři lístky!)
6.2. v 9,00 hod pořádá v
Horní Halži lyžařský oddíl při TJ
LOKO Žatec ve spolupráci s obcí
Měděnec
běžecký závod FANDOR CUP.
Podrobnosti na www.horni-halže.
cz
17.2. od 19,00 hod. Kulturní dům Klášterec nad Ohří,

TĚLO (volné pokračování Monology vagíny) Jitka Asterová,
Dáša Bláhová, Míša Sajlerová
1.5. Kulturní dům Klášterec nad Ohří, koncert Věry Špinarové. Vstupenky opět hradí obec.
Kdo by měl zájem o volné lístky na akce - volejte 739316822.
PRO DĚTI místní i přespolní pořádá obec o jarních prázdni-

nách, v pondělí 15.2. od 14,00 hod.
akci
„O
nejkrásnějšího
sněhuláka“
Podrobnosti najdete včas na plakátech.
Dále Obec pořádá v neděli 7.3. od 13,00 hod. na obecním
sále v Měděnci pro občany středního a pokročilého věku estrádní
hudebně zábavný pořad, který
obsahuje staré známé především
lidové písničky. Nebude chybět
humor,anekdoty,lidové vyprávění,
triky s následným prozrazením.
Po programu bude následovat
posezení s hudbou a tancem. Občerstvení zajišťuje Obecní úřad.
Zváni jste samozřejmě všichni!
Na jaro i léto pro vás připravujeme další kulturní akce a
výlety. O podrobnostech budete
včas informováni.

Vaše osudové číslo
Rozlišujeme numerický rozbor osudu od
rozboru jména. Říká se, že osudové číslo
pevně stanoví genetické vybavení a základní sklony osobnosti, zatímco rozbor
jména vyhodnocuje, jak osoba s tímto
vybavením naložila.
Jak vypočítat své číslo osudu?
Moderní numerologie počítá pouze
s číslicemi 1 až 9, takže všechna větší
čísla se musí převádět na jednomístná.
Jedinou výjimku tvoří rozbor data narození, který přímo navazuje na rozbor
Vašeho osudu. Při psaní data narození
je třeba dbát na to, aby letopočet by nezkrácený např. 1955 a ne pouze 55. Takže
například:
den narození
30
měsíc narození
11
rok narození
1950
konečná suma
1991
Poté sečteme jednotlivá čísla výsledku, takže dostaneme křížový součet
čísla 1991.
takže:
1+9 (10) + 9 (19) + 1 = 20
Protože výsledek sestává z více než jedné
číslice, znovu jej rozložíme a pokračujeme ve sčítání: 2 + 0 = 2
Takže jsme se dozvěděli, že osudové číslo člověka, který se narodil 30.11.1950 je
dvojka a tak jej také budeme označovat.
Abyste se mohli pustit do rozboru vlastního osudu, potřebujete dvě čísla.
1.Své osudové číslo, které jsme si
právě vypočítali.
2.Den narození jako takzvané dodatkové číslo. V tomto případě se součet
nedělá a zapíšeme si celé, i kdyby bylo
dvojmístné. (Rozbor dne narození
v příštím Kukátku).
Osudové číslo 1
Průkopník – intelektuální + mužský
princip. Nebeské těleso Slunce.
Jste průkopník, rozený průvodce ostatních. Máte velice pozitivní povahu a jste
silná osobnost. Nerad sloužíte a podřizujete se, což v některých případech může
být ke škodě.
Jste tvůrčí člověk s originálními nápady i
přístupem k životu. Je ve Vás skryta jakási agrese, která Vám dává dostatek síly na
to, abyste své nápady také uskutečnili.
Ctižádost a touha po úspěchu patří mezi
klíčová slova Vašeho života. Nečekáte, že
Vám něco jen tak spadne do klína. Jste
odhodlán tvrdě pracovat a nadále se
vzdělávat, pokud to bude zapotřebí. Pokud neprobíhá vše podle Vašeho plánu,
tíhnete k dominantnímu chování a situaci řešíte ukvapeně. Kromě toho míváte
sklon k přílišné kritice, sám ji však těžko
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přijímáte, neboť jste v nitru velice citlivý
člověk.
Naslouchejte a následujte velkorysé impulsy Vašeho srdce a budete mít kolem
sebe plno přátel.

Osudové číslo 2
Pomocník – romanticky a citově založený + ženský princip
Nebeské těleso: Měsíc
Dosáhnete všeho, co si přejete, aniž byste to museli důrazně vyžadovat, neboť
mezi Vaše nejvýraznější charakterové
vlastnosti patří takt a diplomacie. Klíčové slovo Vašeho života je spolupráce.
Jste daleko úspěšnější, jestliže pracujete
s ostatními, než sám.
Velmi Vás zatěžuje nesoulad, hádky a
zloba mezi lidmi, ať už má jakoukoli
podobu. Je ve Vás obzvláštní schopnost
soucítit s ostatními. Tato vlastnost z Vás
činí dobrého přítele, pomocníka či hostitele. Nejste agresivní, nic si nevynucujete.
Pouze přijímáte, co k Vám „přiletí“. Pokud se cítíte dobře, vyzařuje z Vás šarm
a radost ze života. Navíc se Vám daří zažehnout v ostatních oheň nadšení. Ačkoli
nejraději pracujete v kolektivu, umíte být
velice nezávislý, pokud přesně víte, kam
patříte.
Užívejte svůj takt a schopnost diplomacie v optimální míře.
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Osudové číslo 3
Umělec – zákon lásky
Nebeské těleso: Jupiter
Žijete proces seberealizace. Duchovní
věci budou ve Vašem životě vždy hrát
velice důležitou roli. Je Vám zcela jasné,
že život není jen procházka růžovým sadem a zábava. Jestliže však zažijete něco
příjemného, dokážete si to náležitě vychutnat. Jste neslýchaně mnohostranně
zaměřený, máte tolik nadání, že se pro
Vás stává obtížné se zaměřit jen na jedno,
plně se mu věnovat a rozvíjet ho. Učíte
se snadno a rychle. Nejste však v ničem
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žádný velký teoretik. Ani v jediném
oboru se neponoříte tak hluboko, aby

se z Vás mohl stát na slovo vzatý odborník.
Jste společenský a zábavný člověk, proto
snadno získáváte nové přátele. Někdo Vás
může považovat za povrchního, protože
z tolika oblastí vždy víte alespoň něco a
tyto vědomosti dokážete ležérně uplatnit. Pronikavá pozorovací schopnost Vás
vede k přílišné kritičnosti
Láska je pro Vás nezbytností. Období bez
partnera Vám připadá pusté a prázdné.
Osudové číslo 4
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Stavitel – práce a organizace.
Nebeské těleso: Saturn
Klíčovými slovy Vašeho života jsou rovnost a spravedlnost. Vždy stavíte na zajištěném základu, a to pro sebe i ostatní.
Váš život je plný práce, která Vám dělá
radost. Vyznačujete se obzvláštní trpělivostí stejně jako potřebou být druhým
nápomocný. Vašimi nástroji je promyšlený, metodický postup a logika. Jste věrný
přítel, na něhož se může vždy spolehnout.
Může se Vám však přihodit, že přehlédnete určitou maličkost, a tím ztratíte dočasně z očí velký cíl. Někdy je lepší plavat
s proudem, než se z něho snažit odklonit.
Nesnažte se ostatním vnutit své nápady,
vyhnete se tak různým třenicím. Svědomitě a zcela odpovědně plníte úkoly,
které Vám někdo uložil. Jakoukoli práci
vyřizujete pečlivě, čistě a důkladně. Pro
svou práci se nedočkáte vděku ani ocenění protože jste příliš skromný.
Dávejte si pozor, abyste se nenechal zbytečně zneužívat.

Osudové číslo 5
Pisatel – shromažďování informací.
Nebeské těleso: Merkur
Máte „merkurovskou“ povahu: ducha,
vtip, pohotovost, nadšení a mnoho energie. Život je pro Vás vzrušující a dobrodružný. Věčné změny, které Vás neustále
doprovázejí, se harmonicky spojují s Vaší
přirozeností. Vychutnáte si činnost jakéhokoli druhu a jste rád středem společnosti. Nedovolíte nikomu a ničemu,
aby Vám upíral Vaše právo žít svobodně.
Občas však můžete být tvrdohlavý, pokud Vám chce někdo poradit. Vaše hledání štěstí ne nekonečná cesta ducha,
radosti a dobrého humoru. Procházíte
však i vážnými chvílemi, neboť jste velice oduševnělý a inteligentní, dokonalý
mistr slova. Vaše mnohostrannost v řeči
Vám však může způsobit i těžkosti, protože občas neodoláte, abyste nemluvil o
tématech, v nichž nejste tak zběhlý. Ve
své povaze máte sklon k nedůslednosti.
Změnami svých stanovisek, pokud se
později ukáže, že mylných, však podpoříte svůj duchovní či duševní růst.
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Osudové číslo 6
Lidumil – učení
Nebeské těleso: Venuše
Máte vznešené ideály a stanovujete si vysoké cíle. Svoji hlavní životní úlohu vidíte v tom, že ostatním předáváte pozitivní
ﬁlozoﬁi, a to především lásku k bližním.
Vaším cílem je pomáhat lidem všude, kde
je zapotřebí a prosazovat či vybojovávat
pro ně spravedlnost. Krása a soulad má

