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Jaký jste typ osobnosti
podle pěti elementů?
Podle staré čínské medicíny může být ke každému typu osobnosti přiřazený přírodní
živel: kov, voda, dřevo, oheň, země. Díky tomu lépe porozumíme charakteru lidí,
způsobu jejich myšlení, konání, a snadněji pochopíme, proč jednají, jak jednají.

DŘEVO

U jedinců znamení dřeva nelze
přehlédnout jejich tolerantnost,
hlubokou empatii. Dřevo je symbolem pevnosti
a věrnosti, a tak
se lidé narození
v jeho znamení
vyznačují silným morálním
cítěním. Jsou
jako strom, který
pevně setrvává
na svých principech. Současně
jsou vnímaví
k tomu, co by
se mohli naučit
od ostatních.
Mají schopnost
kolektivní práce,
jsou kamarádští,
dřevo je obdařuje zemitým rozumem a přirozenou inteligencí.
Rada pro dřevěný
typ: Snažte se
zpomalit, myslete
víc na odpočinek.

OHEŇ

Ohňové typy jsou
velmi dobrými
vůdci. Neschází jim
odvaha, soutěživost, mají schopnost motivovat
druhé a své motivy
dokáží agresivně
prosazovat. Bývají
nepřehlédnutelní,
sebejistí, nebojí
se žádného rizika,
do nových dobrodružství se vrhají
po hlavě. Vyznačují
se energičností,
aktivitou, rychlostí.
Mají tendenci mnoho přemýšlet a dělat si zbytečné starosti. Občas bývají
popudliví a okolí
se někdy obtížně
vyrovnává s jejich
analyzováním věcí
do hloubky.
Rada pro ohnivý
typ: Naučte se
plánovat a přemýšlejte nad
životními prioritami.

ZEMĚ

Značí schopnost tvůrčího
přemýšlení. Lidé
pod nadvládou
země jsou prakticky založení,
inteligentní
a zodpovědní.
Zemské typy jsou
spíš logické než
emocionální.
Mají organizační
schopnosti a své
podřízené dokáží
motivovat k velkým výkonům.
Bývají objektivní,
nejsou zbrklí, své
kroky vždy velmi
pečlivě zvažují.
Mají stabilní
povahu, je na ně
spolehnutí, jsou
loajální, bez přehnaných ambicí,
nesmírně pracovití.
Rada pro zemský
typ: Naučte se
říkat ne, brzděte
svůj workoholismus.

KOV

Lidé narození pod
tímto prvkem
jsou tvrdí a ctižádostiví jako kov.
Vědí, co chtějí,
a neustoupí, dokud toho nedosáhnou. Jedná se
o velice rozhodné,
nekompromisní
jedince, kteří si
zakládají na prosazování svého
vlastního směru.
Většinou se jim to
vyplácí. Rádi dostávají od života
to nejlepší. Mají
vůdcovské a manažerské nadání,
dokáží snadno
rozlišit důležité
od nepodstatného. I když to nemusí být na první
pohled patrné,
bývají sobečtí,
požitkáři, žárliví.
Rada pro kovový
typ: Buďte otevřenější, neuzavírejte
se do sebe.

VODA

Tak jako oceán
disponují jedinci
elementu vody
tichou silou. Jejich
sebedůvěra vyvěrá
ze smyslu pro diplomacii a tendenci
jít druhým příkladem. Lidé narození
v tomto znamení
jsou komunikativní,
nebývají vládci,
ale zato se mohou
spolehnout na svou
intuici, jsou nadaní
telepatií. Voda značí
schopnost pozorného a citlivého naslouchání a stejně
jako ona se dokáží
osoby narozené
ve vodě přizpůsobit, ke svému cíli si
razí cestu pomalu,
ale jistě.
Rada pro vodní
typ: Vyznávejte
klid, pohodu
a postavte se
čelem k problémům.

(pru)
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Enriqueta Martí:

barcelonská

upírka a vražedkyně
Španělské město Barcelona zažilo na přelomu 19. a 20.
století šokující a krvavou lázeň. Během jedné generace zde
zmizely a byly krutě zavražděny desítky, a možná až stovky, dětí ve věku do devíti let. Za vším byla možná největší
masová vražedkyně v dějinách Španělska, šílená Enriqueta
Martí. Tato zrůda v lidské podobě se kolem roku 1890 přestěhovala do barcelonské čtvrti El Raval, která byla proslulým místem „červených luceren“. Bylo to v době, kdy počet
obyvatel města stoupl během 50 let ze 14 000 až na skoro
600 tisíc. Stěhovali se sem hlavně chudí zemědělci, kteří
zde hledali lepší život. Ovšem Barcelona byla v té době také centrem evropské pornografie, a právě sem, do blízkosti
nevěstinců, se přistěhovala i Martí.
Hrůzné praktiky „vyhlášené“ léčitelky
Jak se později ukázalo, žena byla šokována životními podmínkami, ve kterých děti prostitutek i další chudiny musely
živořit a rozhodla se jim pomoci – ne však zlepšením jejich
života, ale tím, že je útrap zbavovala spolu s jejich
životy. Speciálně se zaměřila na dětské prostitutky, kvůli kterým do barcelonské čtvrti El Raval
mířili pedofilové z celé Evropy. Lákala je k sobě domů, tam je zabíjela a podle vlastních
slov, pronesených později do policejního
protokolu, dokonce jako vampýrka pila
jejich krev. V okolí však byla známa jako
čarodějka a léčitelka. Léčila nejen děti, ale
i dospělé, často za použití netypických,
hrůzných a černou magii využívajících
přípravků. Byly mezi nimi i lidské kosti,
které drtila na prášek, části orgánů, přičemž vše pocházelo z těl jejích nebohých
dětských obětí.
Ušetřeni nebyli ani kojenci
Pozdější vyšetřování prokázalo, že
Enriqueta Martí zabíjela zásadně děti ve věku

od kojenců (novorozenců) po devítiletá děvčátka, starší
však ne. Ty naopak jako zkušená kuplířka nabízela pedofilům. Pro svou čarodějnickou praxi pak používala
jejich vlasy, tuk, krev a kosti, ze kterých míchala lektvary, které pak prodávala svým zákazníkům a pacientům.
Těmi byli hlavně lidé trpící nebo ohrožení tuberkulózou,
na kterou tehdy prakticky chyběl lék. Proto se lidé nezdráhali Martí za pochybné medikamenty platit vysoké
sumy. Aniž by se pořádně zajímali, odkud bere tajemné
ingredience.
Rozsudek vykonaly spoluvězenkyně
Nakonec ale přece jen spadla klec, jak se říká. Martí byla
zatčena policií přímo ve svém bytě ve čtvrti El Raval, ve kterém také policie zajistila velké množství důkazů a příšerných stop řádění této šílené upírky. V bytě byly forenzními
experty identifikovány ostatky nejméně tuctu dětí. Přesný
počet obětí se ale nikdy nepodařilo zjistit, vzhledem k délce řádění (minimálně 20 let) této šílené vražedkyně,
a také díky tomu, že zmizení dětí často nikdo
nenahlásil. Podle řady expertů však i tak byla Martí vůbec největším sériovým vrahem
v dějinách Španělska. Některé noviny psaly o nejméně 40 zavražděných dětech.
Vampýrka ale přesný počet svých obětí
odmítala sdělit a jediné, co přiznala, bylo kuplířství jedné dívky, kterou nutila
k prostituci po dobu dlouhých 17 let,
a řada nelegálních potratů místních prostitutek, přičemž mnohé ženy doživotně
zmrzačila. Před zahájením soudního procesu se o spravedlnost postaraly spoluvězenkyně Enriquety Martí. V noci 12. května
1913 ji v cele umučily. Děsivá vražedkyně
pak byla v tichosti pohřbena na barcelonském
hřbitově Montjuïc.
Petr Blahuš
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