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Horoskopy

Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí

 Tvář člověka 
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Využíváte moc amuletů a talismanů?
Amulety a talismany jsou už od dávných časů po-

važovány za  předměty s  tajemnou magickou silou, 
která člověka chrání. Mnozí lidé berou amulety 
a  talismany jako jedno, nevidí v  nich žádný 
rozdíl, ale on tam je. Amulety byly původ-
ně předměty čistě přírodního charakteru, 
patřily mezi ně různé kameny, léčivé by-
liny, zuby a  drápy zvířat nebo i  rostliny. 
V  současné době mají podobu různých 
přívěsků a  kamenů. Mají ochrannou moc, 
symbolizují naději. Talismanem může být 
prakticky cokoli, jeho posláním je přinášet 
štěstí tomu, kdo v něj věří. Zda amulety a talisma-
ny opravdu fungují, to musíte vyzkoušet sami. 
Je ale mnoho lidí, kteří jsou přesvědčeni, 
že jim pomohly…

Hadí štít
Had je považován za strážce posvát-

ných míst. Je symbolem obezřet-
nosti, zároveň i  Země a  její plod-
nosti. Tento amulet dodává člověku 
vnitřní sílu, pomáhá mu regenero-
vat zdraví, aktivuje jeho moudrost 
a  chrání jej. Hadí štít je tvořen 
propletencem tří hadů 
a  právě číslo tři 
má ode-
dávna 

magický a mystický význam v mnoha kulturách. Za-
hrnuje v sobě minulost, přítomnost a budoucnost, 

připomíná nám, že vše má svůj počátek, průběh 
i konec. Staré náboženské systémy byly plné 

božských trojic, jež společně vládly ob-
rovskou mentální a  fyzickou silou. Pro-
pletení hadů v sobě zahrnuje symboliku 
kruhu, nekonečna a tedy i znovuzrození. 

Poznám každou lež
Miroslav M. si amulet koupil víceméně 

náhodou, ale teď věří, že si našel spolehli-
vého ochránce.   
„Sháněl jsem na  internetu něco na  krk pro 

manželku a jak jsem rozklikával jednotlivé odka-
zy, byla mezi nimi i stránka s amulety. Hadí štít 

tam byl hned mezi prvními a úplně mě fas-
cinoval. Nechápal jsem to, já hady vůbec 
nemám rád. Jenže jsem od  něj nemohl 
odtrhnout oči, doslova magicky mě při-
tahoval.“

Miroslav tedy objednal dárek ženě  i so-
bě. Až o pár týdnů později zkonstatoval, že 
přesně tenhle amulet asi potřeboval. Má 

firmu a  jak říká, občas není snadné všech-
no uhlídat, ať už jde o klienty – zákazníky 

– nebo zaměstnance. A tak už se mu 
opakovaně stalo, že ho někdo pod-

vedl, nedodržel dohodu,  nezapla-
til včas a podobně. 

„Co nosím tenhle amulet, ja-
ko by mi to aktivovalo nějaký 
šestý smysl. S  někým jednám 
a  najednou přesně vím, jestli 
mu můžu a  nebo nemůžu vě-
řit. Je to strašně zvláštní pocit, 
těžko se to popisuje, ale právě 
díky tomu už jsem se vyhnul 
dvěma malérům, které řeší 
kolegové z  branže, kteří tak 
dobrý odhad neměli.“ (cul)

Širokou nabídku 
amuletů a ta-

lismanů 
najdete 

na www.spi-
ritobchod.cz 
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Pomoc a ochrana 
andělů strážných
V dospělosti se andělů dovolává-

me jen ve  velké  nouzi, pokud vů-
bec. Význam mají hlavně ti strážní, 
chránící před nebezpečím. Někteří 
„vyvolení“ o nich mají údajně pře-
hled, zakládají dokonce jakési po-
radny, kde (obvykle za  tučný po-
platek) radí, jak si získat andělskou 
přízeň. Někteří například tvrdí, že 
každý má hned dva nadpozem-
ské ochránce připravené kdykoli 
pomoci, stačí požádat. Přímo s ni-
mi se prý dá komunikovat přeno-
sem myšlenek až 20 minut denně. 
A  pokud si náhodou andělé s  na-
ším problémem nevědí rady, sko-
čí do „andělské knihovny“ a  hned 
zjistí, co dělat. 

Nevěřící Jan
Bez nějakého zlehčování je to 

prostě tak, že někteří lidé ve své an-
dělské ochránce věří, jiní to berou 
jako naprostý nesmysl. Jsou ale také 
výjimky, lidé, kteří v ně nevěřili, ale 
pod tlakem okolností změnili názor. 
Tak jako osmačtyřicetiletý Jan. Pova-
hou skeptik, takže nehrozí, že by si 
něco namlouval. Událost, která mu 
změnila život, se stala, když jel z cha-
ty autem do sousední vsi. Cestu znal 
poslepu, tak si na těch pár kilometrů 
nikdy nezapínal pásy. 

„Tenkrát mi něco našeptávalo: ,Při-
poutej se.‘ Poslechl jsem, ani nevím 
proč. Pak se na  mě hned v  první za-
táčce vyřítil z  protisměru náklaďák, 

já strhnul řízení, abych se mu vyhnul, 
a skončil na střeše. Bez pásů byla šan-
ce na  přežití nulová, takhle jsem jen 
visel jako netopýr hlavou dolů, než mě 
vyprostili bez sebemenšího zranění.“

Zážitek z minulosti
I  přesto Jana nenapadlo připiso-

vat varování, které mu zachránilo 
život, zásahu vyšší moci, podle něj 
šlo o  náhodu a  štěstí. Jeho nevíra 
ale dostala tvrdou ránu poté, co se 
na  večírku seznámil s  člověkem, 
který se zajímal o okultní vědy. Dali 
se do řeči a došlo i na podivnou ne-
hodu. Když ji dotyčnému Jan vylíčil, 
zpozorněl. Vybídl ho, aby s  ním šel 
do  vedlejší místnosti, kde nebylo 
tolik lidí. Sedli si, muž na Jana začal 


