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Horoskopy, věštby a rady

pro každého na každý den

od 1. do 30. června 2021

Duchové 
v kostele 

sv. Jiří

Horoskop  
 pro domácí 
mazlíčky

Znamení 
zvěrokruhu 

trochu jinak 
– Blíženci

Tajemství 
 světa 
 zemřelých

Horoskopy

ČÍSLO 6/2021     ROČNÍK 21    CENA 42 Kč (pro předplatitele 40 Kč) – 1,99 €


aktivační bod

pro štěstí

Jediné originální předpovědi s nejdelší tradicí
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zajímavá místa
Mystická hora na Filipínách

na  filipínském ostrově luzon se 
k  nebi vypíná nečinný vulkán Mont 
Banahaw. Tato hora má pro místní 
obyvatele vysokou spirituální hodno-
tu a konají se na ní různé ceremonie 
a obřady. Obestírá ji také spousta  le-
gend, a  tak není divu, že tohle mys-
tické místo láká četné návštěvníky. 
Horou prý proudí takové množství 
energie, jakou pociťují někteří lidé 
u  Stonehenge. navíc tu bylo opako-
vaně spatřeno i UFO. 

Pramen svěcené vody
cesta na  horu je sama o  sobě jako 

průchod portálem do jiného světa. le-
mují ji vysoké stromy, obří skály, sochy, 
oltáře, podobizny svatých. celkový do-
jem vyvolává zvláštní posvátnou a vel-
mi uklidňující atmosféru. lidé na horu 
míří zejména kvůli studánce s „čarov-
nou vodou“. Jde prý o přírodní pramen 
svěcené vody, který pomáhá léčit ne-
moci, odhánět zlé duchy, ale také může 
člověku zajistit štěstí. 

Místo navštívil i Ježíš
O  hoře se tu někdy mluví také jako 

o novém Jeruzalému, protože k ní kdysi 
dávno údajně zavítal i sám Ježíš. Když 
budete mít štěstí, někdo z  místních 
vám ukáže i stopu, kterou Ježíš na ho-
ře zanechal. Proto je tu také množství 
křesťanských symbolů a  podobizen 
Panny Marie.  

na  úpatí hory jsou modlitebny růz-
ných náboženských a spirituálních kul-
tů. V jejich blízkosti se prodávají bylin-
ky nebo amulety proti zlým duchům.  
energie proudící pod horou je podle 
mystiků  ideální pro dobití životní ener-
gie a očistu duše. 

Jeskyně odhalí hříšníky
Kdo chce zjistit, zda je jeho duše 

čistá, může se vypravit do  tajemné 
jeskyně. Ta prý hříšníky odhalí. Když 
je člověk dobrý, vyjde z  jeskyně bez 
problémů, ale jinak se člověku na těle 
za každý jeden hřích objeví šrám. A ti, 
kteří jsou hříšní až moc, z  jeskyně už 
prý nevyjdou.  (xar)
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Využíváte moc amuletů a talismanů?
Amulety a  talismany jsou už 

od  dávných časů považo-
vány za  předměty s  ta-
jemnou magickou si-
lou, která člověka 
chrání. Mnozí lidé 
berou amule-
ty a  talismany 
jako jedno, 
nevidí v  nich 
žádný rozdíl, 
ale on tam 
je. Amulety 
byly původ-
ně předměty 
čistě přírod-
ního charak-
teru, patřily 
mezi ně různé 
kameny, léči-
vé byliny, zuby 
a  drápy zvířat ne-
bo i  rostliny. V  sou-
časné době mají po-
dobu různých přívěsků 
a  kamenů. Mají ochrannou 
moc, symbolizují naději. Talisma-
nem může být prakticky cokoli, jeho poslá-
ním je přinášet štěstí tomu, kdo v  něj věří. Zda 
amulety a talismany opravdu fungují, to musíte 
vyzkoušet sami. Je ale mnoho lidí, kteří jsou pře-
svědčeni, že jim pomohly…

Spirála
Tvar spirály hraje důležitou roli v magii, nábožen-

ství i  astrologii a  nejčastěji bývá spojována s  kelt-
skou kulturou. Symbolizuje cestu z  vnitřního světa 
do vyšších duševních úrovní, představuje růst, vývoj 
a rozšíření. Má silné harmonizační a zklidňující účin-
ky, lze ji použít jako prostředek k  léčení, doplňová-
ní či usměrňování energie, pro  odstraňování škod-
livých záření, ale také pro úpravu energie potravin 
nebo vody. Z  fyzikálního hlediska jde o  vysokofre-
kvenční směrovou anténu, jejíž  energie (stejně ja-
ko například energie elektrická) není viditelná pou-
hým okem, ale její faktické působení je měřitelné. 
lze například sledovat působení spirály  umístěné 

pod květináč s rostlinami. Po několika 
dnech či týdnech je efekt zjevný. 

Při používání spirály je nutné 
dávat pozor, podstatnou 

roli v její funkci má totiž 
směr, kterým se vine. 

Pravotočivá (stáčí se 
do  středu po  smě-

ru hodinových 
ručiček) energii 
dodává a  levo-
točivá (stáčí se 
do  středu proti 
směru hodino-
vých ručiček) ji 
odebírá. 

Spirála je ka-
ždopádně účin-

ným ochranným 
znakem, sym-

bolem vesmír-
né transformace. 

Od  dávnověku tento 
tvarový zářič také před-

stavuje smrt, znovuzrození, 
růst a obnovu. 

Syn s  aspergerovým syndromem 
se zklidnil

Paní Monika má nyní jedenáctiletého syna, který 
trpí aspergerovým syndromem. Vykazoval problé-
mové chování, měla o něj velký strach. Říká: „Jak se 
Pavlíkovi něco nedařilo, měl sklon k sebepoškozování. 
Tloukl hlavou třeba o stěnu tak, že si ji zranil do krve. 
Byly to hrozné stavy, které mě děsily. Nemohla jsem ho 
kvůli tomu dát do  školky a  i  přes mou péči a  přítom-
nost si několikrát ublížil. Bála jsem se, že ani do školy 
nenastoupí.“  

Monika se synem navštěvovala lékaře specialistu, ale 
zkoušela i netradiční terapie. A jedna terapeutka jí po-
radila, ať na zklidnění syna zkusí využít účinek spirály. 
A zafungovalo to!

„Jsem si vědoma toho, že nic není samospasitelné a jen 
spirála za tím, že se syn mohl zařadit do kolektivu mezi 
děti, není. Ale byl ochoten ji přijmout do  svého života 
a určitě na něj vliv má. Samozřejmě ale dál absolvujeme 
různá cvičení a syn je pod dohledem odborníka.“ (cul)

Širokou nabídku amuletů a  talismanů najdete 
na www.spiritobchod.cz 


