skutečné a pravdivé

Horoskopy

Horoskopy a věštby od 1. do 31. ledna 2019
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Idylické hvězdné
manželství

Když se dal veleslavný herecký
holywoodský pár dohromady, nikdo
nevěřil, že by to mohlo krásce Catherine Zeta-Jones a bouřlivákovi
Michaelu Douglasovi vydržet. Jenže
nedávno oslavili čtyřiasedmdesátiletý Michael a devětačtyřicetiletá
Catherine osmnáct let manželství.
Při té příležitosti herec přiznal, že
idylicky fungující vztah nebere jako
samozřejmost a je za něj vděčný,
stejně tak za úžasné děti i dobrý
zdravotní stav. Velkým vzorem je pro
něj neméně slavný otec Kirk Douglas,
který v závěru loňského roku oslavil
neuvěřitelné 102. narozeniny.
Catherine a Michael se vzali v roce
2000 a mají spolu dvě děti, osmnáctiletého syna Dylana a patnáctiletou
dceru Carys. Douglas má z prvního
manželství devětatřicetiletého syna
Camerona. Michael má dva Oscary
(za filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a Wall Street) a tři Zlaté glóby,
Catherine má jednoho Oscara za film
Chicago.(luv)



aktivační bod

pro peníze

Horoskopy podle tarotových karet
Léčivý obrázek a krystaloterapie
Originální denní horoskopy
Horoskop pro domácí mazlíčky
Hvězdná znamení a umění pomsty1

léčivý obrázek a krystaloterapie
Pomoc pro žlučník

Kdo má problémy se žlučníkem, obvykle se budí v noci mezi 23.00 a 01.00
hodinou. Právě to jsou hodiny žlučníku.
Žluč vzniká v játrech a je důležitá v trávicím procesu. Pomocí žluči se játra zbavují mnoha látek rozpustných v tucích,
jejichž vylučování vodní cestou - ledvinami - není možné. Prostřednictvím jater jsou vylučovány i hormony, léky, ale
také jedy do střev. Pro zlepšení funkce
žlučníku můžete použít drahé kameny
jaspis, smaragd, peridot a jantar. Jaspis

se přikládá na solar plexus. Smaragd má
schopnost ničit choroboplodné zárodky. Je vhodné pít smaragdovou vodu
a nosit smaragd na těle. Jantar přikládejte na tělo v místech bolesti. Peridot
pomáhá snižovat horečku a zlepšuje
činnost žlučníku. K tomu použijte vodu
aktivovanou peridotem (nabíjí se jednu
hodinu).
Aplikace obrázku - přikládáním na problematická místa na těle, případně volné
působení obrázku ze vzdálenosti do jed-

noho metru na dobu 20 až 40 minut, a to
dvakrát denně. Obrázek lze použít i pro
aktivaci nápojů.
Krystaloterapie je stará léčebná technika, která využívá léčivých vlastností
krystalů, drahokamů a polodrahokamů.
Kameny mají schopnost vyzařovat pozitivní energii, takže tato metoda spočívá
nejen v přikládání kamenů na různé části
fyzického těla nebo do okolního prostoru,
ale slouží také pro energetickou aktivaci
nápojů.
Ing. Josef Schrötter
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Archetypální svět astrologie
Astrologická mandala je jako mapa
osudu, dá se v ní číst různými způsoby. Společně s ní se pohybujeme
ve světě symbolů a archetypů. Symbolika západní astrologie se vyvíjela
po mnoho staletí. Její současná podoba je také díky objevům nových těles
v naší Sluneční soustavě velmi dynamická. Jinými slovy – žijeme v době

tenciální lidské zkušenosti, ale i jejich
propojení s univerzálními principy, které se odrážejí v celém vesmíru.“
Jaký význam tedy archetypy mají?
„Čím lépe člověk porozumí archetypálním silám, které ovlivňují jeho
život, tím méně se jimi nechá ovládat.
Archetypy ho učí vědomě používat
vlastní skryté a hluboce uložené síly

S jakými archetypy konkrétně se
v astrologii pracuje?
„Astrologická symbolika, jak jsem již
uvedla, se vyvíjela po staletí. Významná podoba západní astrologie pak byla ukotvena v době patriarchátu, a to
do velké míry odpovídá i jednotlivým
archetypům, na které byl v dané době
(kultuře) kladen důraz. Tradiční astro-

bohaté na změny a pro astrologii velmi
významné. V Kuiperově pásu a dál se
nachází neuvěřitelné množství těles,
vědci „spekulují“ o další planetě - takzvané planetě devět. Těžko říci, co nás
do konce první třetiny nového milénia
čeká, ale zatím nás alespoň astroložka
a konstelářka Pavlína Holancová postupně zasvětí do tajemství v úvodu
zmiňovaných archetypů.
Co jsou to archetypy v astrologii?
„Mohou být chápány a popsány mnoha způsoby. Carl Gustav Jung o nich
uvažoval jako o základních složkách
lidské psychiky (praobrazech) sdílených
lidmi v různých kulturách. Považoval
je za projevy takzvaného kolektivního
nevědomí. Astrologie ve své symbolice zrcadlí tento archetypální svět. Prostřednictvím archetypů ukazuje na po-

a zdroje. Astrologie dokáže prostřednictvím individuálního horoskopu
zdůraznit či odhalit, které archetypy
jsou v jeho životě ty nejdůležitější
a nebo naopak, které potřebuje v daném životě objevit a lépe a hlouběji
prozkoumat a prožít.“
Co myslíte tím prožitkem?
„Asi je na místě zdůraznit, že planety
samotné samozřejmě nejsou ‚zodpovědné‘ za to, jak se nám v životě bude
dařit. V daném čase a prostoru projevují
planetární uskupení jakýsi vzorec a jeho
vztah s lidskou zkušeností. Tento vztah
se však neprojevuje lineárně, prožíváme
jej například prostřednictvím příběhu,
pohádky, mýtu. Necháme jej na sebe
působit, nebo si můžeme archetyp prožít prostřednictvím archetypální konstelace.“

logie se pak odvozuje od dvou základních těles - Slunce (otec, vědomí, identita) a Luny (matka, nevědomí, kořeny,
předci). Dále pracujeme s osobními
planetami - Merkur (myšlení) Venuše (vnitřní žena), Mars (vnitřní muž).
Pak jsou společenské planety - Jupiter
(růst, víra), Saturn (hranice, stín) a takzvaně transsaturnské planety - Uran
(evoluce, revoluce), Neptun (transcendence) a trpasličí planety. Těch je
v současné době oficiálně pět a řadí se
k nim i Pluto (transformace). Dalšími
trpasličími planetami jsou Ceres, Eris,
Makemake a Haumea. Důležité je také
to, že se s přibývajícími novými symboly v astrologii více vyrovnává poměr
‚mužských‘ a ‚ženských‘ archetypů.“

(zem)
Kontakt: www.pavlinaholancova.cz
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