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H o r o s ko p y

Horoskopy, věštby a rady pro každého na každý den od 1. do 30. září 2022
aktivační bod

pro štěstí



Nostradamus a velká
francouzská revoluce
Zářijový
numeroskop

Stromy
ověnčené
magií
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VÝJIMEČNÝ JASNOVIDEC EDGAR CAYCE

Jeden z nejznámějších světových léčitelů, jasnovidců a médií je Edgar Cayce. Předpovídal geologické
události, podával ale i lékařské diagnózy a rady
o výživě. Narodil se roku 1877 na obyčejné farmě ve státu Kentucky, vyrůstal v silně protestantské rodině. Dobře tak znal biblické spisy,
vyučoval je dokonce i v nedělní škole. Když
jednou dostal chronický zánět hrtanu, nechal se zhypnotizovat, a v tomto stavu problémy odešly. Ve vědomém stavu ale zůstaly. Edgar Cayce se rozhodl uvést do hypnotického stavu sám sebe, a potom diagnostikoval vlastní zdravotní stav. Postupně se
začal uzdravovat, posiloval totiž přítok krve
do postižené oblasti. Netrvalo dlouho a obyvatelé města, i mnozí další lidé, ho začali vyhledávat, aby jim pomohl diagnostikovat jejich choroby. Nejdříve váhal, ale nakonec souhlasil, přičemž
se opíral především o hypnózu. Všechno mělo naprosto nečekaný účinek. Cayce se v hypnóze projevil jako dobrý
znalec anatomie i klasické lékařské terminologie. Prokazoval
znalosti o podstatných faktech, k nimž nemohl mít žádný přístup. To bylo naprosto fascinující.
Diagnóza v hypnóze
Všechno, co k diagnóze Edgar Cayce potřeboval, bylo vlastně jen jméno a místo pobytu pacienta. Když se pak sám uvedl do hypnotického stavu, nezbytné informace mu obvykle
poskytovala jeho žena. Po několika okamžicích začal mluvit
většinou podivnými slovy „ano, máme to tělo“. Potom sestavil
pacientovu diagnózu. Jednoho dne ale někoho napadlo, že by
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se ho mohli ptát i na jiné věci. Zabýval se například legendou o Atlantidě a Lemurii, historií i budoucností
Země a dalšími fascinujícími tajemstvími.
Záhadný zdroj informací
Četné příklady ukazují, že Edgar Cayce
měl přístup ke znalostem a věděním, které
byly za hranicemi normálního smyslového světa. Ještě překvapivější je skutečnost, že navzdory mimořádnému počtu
správných odpovědí a předpovědí se čas
od času také mýlil. Jednou se Cayceho
zeptali, odkud čerpá informace. Šlo o nevědomí nebo podvědomí samotného tazatele? Buď se tedy Cayce na ně dokázal
napojit, nebo jeho zdrojem informací mohlo být univerzální vědomí přírody nazývané
Kronika Akáša...
Kolektivní vědomí
Informace Edgara Cayceho mohly pocházet z pramenů, které jsou spojeny s určitou sugescí. Vědomí je
pak podřízeno podvědomí nebo samotnému duchu duše.
Komunikuje tedy s vědomím stejného druhu. Duševní síla
je tak univerzální a propojená s různými dojmy. Cayce mohl
využívat kolektivní nevědomí a veškeré vzpomínky všech lidí, kteří žili na této planetě, jako získaný zdroj. Přirozeně by
to vysvětlovalo, jak mohl získat přístup k vědění za hranicemi vlastních zkušeností. To však mohlo být i příčinou jeho
občasných omylů. Mohl se mýlit ve výkladu získaných informací. Přínos metafyzické teorii je u něj značný, jeho proroctví i dnes zasluhují pozornost.
(daš)

Geomantická věštba

V dávných dobách věštci předpokládali, že jsou půda a kameny
živé. Narýsovali na zem kruh a házeli do něj kameny, nebo dělali
do země náhodné značky, ze kterých potom četli budoucnost. Tato
verze geomantické věštby pochází
z dávného Říma. Jejím základem
je vhození hrsti kamenů na desku
s dvanácti důlky. Spojením zaplněných důlků vznikne určitý symbol
a tedy i věštba.

Beran

CONJUNCTION: V měsíci září bude
pravděpodobně vaše pozornost směrována více na sféru vztahů. V manželství můžete pociťovat žárlivost,
nejistotu, pochybnosti. Jestliže jste ale
sami, není vyloučeno, že potkáte sympatického člověka, spřízněnou duši.
Všímejte si dění a lidí kolem, věřte, že
se nic neděje náhodou.

Býk

RUBEUS: Není vyloučeno, že budete mít příležitost ke flirtu či dokonce
nevěře. Ale těm byste se měli raději
vyhnout, nechcete-li později řešit problémy. V měsíci září se raději zamyslete nad tím, co a proč chcete změnit,
jaké jsou motivy vašeho jednání. Vyvarujte se nečestného postupu, ačkoli
by vám možná cosi usnadnil.

Blíženci

FORTUNA MAJOR: Sestava kamenů míní, že vám budou okolnosti nápomocné. Bude se vám díky tomu celkem dařit, a to především v rámci zaměstnání, obchodu a podnikání. V září
tedy rozhodně nezahálejte a pokuste
se zbavit i starých restů. Neodkládejte
zkrátka nic, co by vás později brzdilo
na cestě vpřed.

Rak

VIA: Sestava kamenů signalizuje
pohyb. Jestliže nejde o fyzické pře-

suny a cestování, pak je ve hře pohyb na úrovni mentální. Třeba cosi
přehodnotíte, možná něco pochopíte. Jisté je, že ať už budete v zářijových dnech řešit cokoli, měli byste
jednat přímočaře, bez kliček a úskoků. Vyvarujte se sobectví, ať nenarušíte své vztahy.

Lev

TRISTITIA: Některé záležitosti budou nejspíš pracnější a vyžádají si
více vaší energie i pozornosti, než
jste předpokládali. Vaše snaha a píle
ale budou zúročeny, dojdou ocenění. V měsíci září sice můžete i o cosi
přijít, ale neměli byste se tím zbytečně moc trápit. Věřte tomu, že vám to
bude v konečném důsledku ku prospěchu.

Panna

LATITIA: Sestava kamenů míní,
že byste se měli zamyslet nad přístupem k některým záležitostem,
nad svým chováním k lidem kolem.
Obecně však není důvod, abyste
ztráceli optimismus. Pokud jste řešili
zdravotní problémy, váš stav by se
měl postupně zlepšovat. Jestliže vedete nějaký právní spor, štěstí stojí
při vás.

spoléhat nemůžete. Cokoli chcete, budete si muset zařídit a vybojovat sami.
Koncentrujte tedy pozornost i síly, zaměřte je na to, co je pro vás důležité.
Pohlídejte si také zdraví.

Střelec

CAPUT: Věštba říká, že byste neměli zbytečně otálet. Můžete dosáhnout
nějakého cíle, vyvinete-li adekvátní
snahu. Zachovávejte si však určitou
obezřetnost, zbytečně nespěchejte.
Během září může dojít i na situace
a děje, které zásadněji ovlivní váš život. Zda to bude v dobrém či špatném,
záleží na vás a vašich rozhodnutích.

Kozorožec

AMISSIO: Věštba vám doporučuje,
abyste v rámci měsíce září byli velice
opatrní ve finančních záležitostech.
Vězte, že riziko ztrát poroste, dejte si
proto pozor na podvodníky a jejich
úskoky, také na zloděje v obchodních
centrech. Ovšem o cosi můžete přijít
i díky vlastní nepozornosti, můžete to
někde zkrátka zapomenout.

Vodnář

Váhy

ACQUISITIO: Sestava kamenů signalizuje úspěch. Naznačuje, že můžete v zářijových dnech něco získat,
na čemsi vydělat. Ale bez práce nejsou koláče, jak se říká, budete se muset snažit a vyvinout dostatečné úsilí.
V případě potřeby neváhejte a požádejte o radu nebo pomocnou ruku
odborníky, zkušenější kolegy, přátele.

Štír

POPULUS: Věštba říká, že byste
v září rozhodně neměli zůstávat sedět
doma. Nevyhýbejte se společenským
akcím, setkávejte se s lidmi, komunikujte. Můžete získat nové a zajímavé
kontakty nebo informace či konexe,
které vám budou nápomocné, budete
je moci časem vhodně využít v osobním nebo profesním životě. 
(xar)

ALBUS: Podle všeho jsou před vámi jakési změny, nové začátky. V září
tak může dojít na změnu zaměstnání,
můžete se přestěhovat. Uděláte proto
dobře, když si uspořádáte své záležitosti. Dodělejte, co je třeba, splaťte
dluhy a podobně. Teprve pak můžete
vykročit dál. V opačném případě vám
minulost zkomplikuje život.
FORTUNA MINOR: Můžete mít
sklon k rozmarnosti, ale podlehnete-li
jí, přivede vás do potíží. Věštba říká, že
na štěstí ani na náhodu v tomto čase

Ryby
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