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Lucia di Moriani připravila předpověď 
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu: 

Více najdete v příloze s dalšími 
horoskopy a věštbami

Kondiciogram
najdete
na str. 2

Lvi by se neměli nechat ovlivnit 
okolím a důvěřovat své intuici

(Pokračování na str. 2)

Pradávné ochranné

AMULETY

(Pokračování na str. 2)(Pokračování na str. 2)

 Odedávna lidé hledali možnosti, 
 jak své konání podpořit, aby došli 

 k úspěchu. Věřili, že je nutné 
 na svou stranu obrátit energie, 

 které jim mohou pomoci.  
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Hrabství

plné strašidel

Britské hrabství Berkshire, ně-
kdy zkráceně nazývané Berk, se 
nachází v jižní Anglii. Tento kraj 
znali již Keltové. Bohatá histo-
rie, která je protkána i válkami, 
otiskla do místa mnoho energie. 
Hrabství, ve kterém se nachází 
i Windsor, královská rezidence 
Alžběty II., se krom zajímavých 
památek pyšní i mnoha děsivý-
mi historkami. V Berkshire jsou 
duchové údajně naprosto všude.

Společenská pravidla
V hrabství Berkshire je tak 

vysoká koncentrace duchů a po-
divných energií, že existují do-
konce i nepsaná pravidla, jak 
se k duchům zemřelých chovat 
a jak s nimi komunikovat. Vy-
chází se z toho, že i když jsou 
živí duchům nadřazeni, je po-
třeba s pokorou dodržovat jistá 
pravidla. Duchové mají nema-
lou moc, je tedy lepší být s nimi 
zadobře. Proto se skutečně ne-
doporučuje, aby k nim byli lidé 
neuctiví nebo dokonce hrubí. To 
platí například i pro fotografo-
vání. 

Mnoho svědků oznámilo po-
zorování záhadné mlhy, která se 
vznesla nad hřbitovem v Leno-
xu. Dostala tvar rozzlobené ženy 
a nějakou dobu v této podobě 
setrvala. Údajně právě proto, že 
se zde kdosi pokoušel ducha vy-
fotografovat. 

Pokud v panství kdokoli za-
koupí dům, ve kterém straší, 
má se na pozoru. Rozsvěcující 
se světla, vrzající podlahy nebo 
hlasy ze záhrobí jsou na denním 
pořádku. Využití duchů jako 
atrakce, dokonce pro zisk, se ale 
nedoporučuje. Může se to totiž 
vymstít. Proč? Zdejší duchové 
si jednoduše přejí klid za všech 
okolností. 

Dobrem proti zlu
Pro Angličany mají pozvání 

svá pravidla. Sluší se je přijmout, 
a pokud návštěva není možná, je 
třeba se náležitě omluvit. Při se-
tkání s duchem, který k čemuko-
li nabádá, je nutná obezřetnost. 
Některé duše, bloudící po okolí, 
nemají s lidmi dobré úmysly. 
Prý jim chtějí ublížit, ba je do-
konce zabít. 

Na hoře Greylock se objevil 
zářící duch, který je velmi ne-
bezpečný. Pokud ho turisté po-
tkají, ztrácejí záhadně půdu pod 
nohama. Co víc, vyzývá lidi, aby 
skočili z hory dolů. Každý, kdo 
se setká s tímto duchem a jeho 
návrhem, by měl s pokorou od-
mítnout. Dá prý potom pokoj 
a zmizí. 

V Quelm Lane se vyskytuje 
duch ještě děsivější a krutěj-
ší. Prohání se po okolí jako 
jezdec na obrovském černém 
koni a hledá malé děti. Prá-
vě ty by se měly mít na po-
zoru. Pokud totiž nějaké dí-
tě uchvátí, posadí si ho před 
sebe na koně a odcválá pryč. 
Nikdo pak nemá šanci nebohé 
dítě nalézt.  Při setkání s tímto 
duchem je dovolena i mírná hru-
bost, má se totiž jednat o nepo-
kojného ducha zločince, kterého 
pověsili na místní šibenici.

S duchy se nežertuje
Že si duchové úctu skutečně 

zaslouží, vypovídá nejeden 
příběh těch, kteří prožívají 
životní ústrky i po smrti. 
Na farmě v části Bracknell se 
její obyvatelé setkávají s duchy 
malých dětí. Hravě pobíhají 
kolem a nikoho neobtěžují. Ob-
jevuje se zde i přízrak starší dá-
my sklánějící se přes zábradlí. 
Děti měly zahynout při mohut-
ném požáru a žena je hledá, aby 

je zachránila. Braywick House 
je pro změnu obsazen duchem 
bílé paní, která stále vchází 
vchodovými dveřmi a po scho-
dech se vydává do podkroví. 
Odtud jsou pak slyšet její kroky. 
Nikdo netuší, o koho se jedná. 
Duch jednou za sedm let zopa-
kuje sebevraždu. V tu dobu ote-
vře okno a vrhne se z něj ven. 

Duchům rozhodně není dob-
ré se vysmívat. V Bray Loc-
ku v kostele se zjevuje duch 
mladičké služky. Je pohřbená 
na místním hřbitově. Spáchala 
sebevraždu a nikdy nenašla klid. 
Jednou, když dvě ženy poblíž 
jejího hrobu žertovaly, spadla ze 
střechy kostela náhle taška. Roz-
bila se u nohou jedné z nich... 

 NAĎA KUČEROVÁ
 Foto: Pixabay
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Země: Živel země se úzce 
vztahuje ke všem materiálním 
záležitostem, které nás provázejí 
v každodenním životě (práce, fi -
nance, starosti nebo změny). Jde 
o vše, co je hmatatelné, uchopi-
telné či viditelné. Země je spoje-
na se severem, nocí a zimou, její 
barvou je zelená. K zemským 
vlastnostem patří stabilita, trpě-
livost, praktičnost, sjednocení 
a porozumění. Zemští duchové 
se nazývají gnómové.

Oheň: Je živlem duchovním 
a intuitivním. Dodává člověku 
energii, vůli, sílu, vášeň, nadšení 
a odvahu, tedy vše potřebné k to-
mu, aby uspěl. Oheň je spojován 
s jihem, polednem a létem, jeho 
barvou je jasně červená. K du-
chům ohně patří salamandři.

Vzduch: Tento živel souvisí 
s našimi mentálními dovednost-
mi. Je symbolem inteligence, 
vývoje, rozumu, vědomí a po-

stojů. Přináší nám také inspiraci 
a představivost, díky nimž mohou 
vzniknout velké myšlenky i díla. 
Vzduch patří východu, svítání 
a jaru, je symbolizován žlutou či 
oranžovou barvou. Vzdušní du-
chové jsou známi jako elfové.

Voda: Voda je živlem emocí, 
symbolizuje čistotu, pravdivost, 
city, vztahy, intuici, soucit a em-
patii. Pomáhá člověku fungovat 
v mezilidských vztazích, umož-
ňuje mu dosáhnout poznání a se-
bepoznání. Voda patří západu, 
večeru a podzimu, její charakte-
ristickou barvou je modrá. Du-
chové vody se nazývají nymfy.

Energie: Tento živel je nad-
řazen všem předchozím. Každý 
ze živlů ovládá čtvrtinu pomy-
slného magického kruhu, ener-

gie pak stojí uprostřed a udr-
žuje ostatní živly v rovnováze. 
Symbolizuje samotnou božskou 
podstatu všeho bytí.

Jak se dá se živly pracovat?
Abyste dokázali ovládat živly, 

musíte se s nimi nejprve spojit. 
Pro každý živel existuje jiný 
způsob, ale v každém případě 
je důležité trávit v přítomnosti 
daného živlu hodně času, zkou-
mat ho a snažit se pochopit jeho 
podstatu. 

Napojení na živel voda
V rámci napojení na tento ži-

vel je třeba vyhledat říčku, 
potok, rybník či jezero. 
Ponořte ruku do vody 
a chvíli jen tak rela-
xujte, meditujte. Po-
tom si představte, jak 
energie z vašeho těla 
proudí přes vaši ruku 
do vody, jak se mísí 
s energií vody. Takovéto 

předávání energie vodě opakujte 
denně minimálně týden (jestliže 
vás ale začne bolet hlava, dejte 
si den pauzu). Pak si začnete brát 
energii z vody. Postup je téměř 
stejný. Opět se u vody posadíte, 
budete chvíli relaxovat a poté po-
noříte ruku do vody. V mysli vodu 
poproste o její energii a následně 
si představte, že vodní energie 
přes vaše prsty proudí do vašeho 
těla. Po tomto cvičení není přesně 
jasné, jaké bude mít na vás účin-
ky, u každého je to individuální. 
Můžete se cítit svěží a čilí, ale 
také vám může být trochu špat-
ně, protože vaše tělo není zvyk-
lé na cizí energii. Po opakování 
tohoto cvičení zhruba po dobu 
jednoho měsíce budete s vodou 
dokonale propojení. Tam, kde 

MAGIE ŽIVLŮ
Živly jsou základními stavebními kameny hmot-

ného světa kolem nás. Patří také ovšem k základním 
veličinám používaným v magii. Obecně  rozeznává-
me čtyři živly – aktivní mužské – oheň a vzduch, pa-
sivní ženské –  vodu a zemi. Ezoterici přidávají ještě 
pátý – energii.  

bude voda, si budete při-
padat šťastně. Abyste 
mohli ovládnout vo-
du, musíte ovládnout 
její podstatu. Další 
cvičení už spočívají 

v přímém ovládání 
hmotné vody. To mů-

žete trénovat za pomoci 

misky s vodou. Do vody v mis-
ce namočíte prst a soustředíte se 
na to, že se energie vody točí jako 
vír. Pokud se dokážete opravdu 
dobře koncentrovat, časem vodu 
roztočíte.  

Napojení na živel oheň
Abyste se spojili s ohněm, mu-

síte stejně jako u vody napřed 
ovládnout jeho energii. Sedněte si 
před svíčku a soustřeďte se na je-
jí plamen. Chvíli si odpočiňte, 
potom si představte, jak energie 
z vašeho těla proudí do konečků 
prstů vaší ruky a vizualizujte si, 
jak proudí až k plamínku svíč-
ky, tedy k ohni. Už jen toto ho 
může trochu zvětšit. Opět týden 
trénujte, až poté si představujte, 
jak ze špičky plaménku stoupá 
ohnivá energie, která pak v po-

době oranžového kouře přistane 
na vaši dlaň. Zavřete ruku, a pro-
ciťte to, jak do vás vstupuje oh-
nivá energie. Jako u vody budete 
buď po pár takových cvičeních 
plní energie, nebo vám bude lehce 
špatně. Každý si ale po čase na ji-
né energie zvykne. Další cvičení 
s ohněm spočívá v tom, že bude-

te pomocí ohnivé energie ohýbat, 
zvětšovat a zmenšovat plamen 
svíčky, nebo ho úplně sfouknou, 
a dokud je knot ještě horký, zapá-
lit ho. 

Napojení na živel vzduch
Pro spojení se vzduchem po-

třebujete větrné počasí a ideálně 
strom, jehož listí bude vlát ve vě-
tru. Posaďte se u stromu a chvíli 
jen pozorujte, jak se hýbou listy. 
Všímejte si, jak vítr fouká. Sou-
střeďte svoji energii do rukou, 
tentokrát do dlaní, a vyšlete ji 
po směru větru. Cvičte to týden, 
potom si můžete zkusit větrnou 
energii naopak vzít. Postavte se 
proti směru větru, roztáhněte 
ruce a nechte energii vzduchu 
proudit do vás. A opět platí – 
můžete být plní energie, nebo 

vám nebude dobře. Po zhruba 
měsíci takových cvičení můžete 
pomocí rukou nebo mysli tvaro-
vat vzdušnou energii, posílat jí 
různými směry a podobně. 

Napojení na živel země
Zajděte na louku, do lesa či vyu-

žijte zahradu. Chvíli relaxujte, vní-
mejte,  jak zem hřeje, nebo chladí. 
Můžete pozorovat hmyz, stébla trá-
vy. Potom přesuňte energii do rukou 
a předejte ji zemi. Energie se do ní 
vpije jako voda. Po týdnu předávání 
energie zemi na místě, kde jste tré-
novali, budou více růst květiny či 
tráva, rostlinám se tam bude dařit. 
Pak můžete požádat zem o její ener-
gii. Zajděte v rámci toho někam, 
kde jsou velké a silné stromy, pro-
tože kdybyste nedopatřením sebrali 
energii menším rostlinám, můžete 
jim uškodit. Posaďte se pak, položte 
ruce dlaněmi na zem. Představte si 
energii země jako malé zelené vý-
honky, které se vám proplétají mezi 
prsty a proudí do vás. Až se pomocí 
předávání energie se zemí spojíte, 
můžete uzdravovat rostliny tak, že 
jim energii země budete předávat, 
můžete způsobit, že rostliny budou 
růst mnohonásobně rychleji, nebo 
třeba dokážete změnit barvu květu 
rostliny. Také vám budou věřit zví-
řata.

Napojení na živel energie
Jde o nejdůležitější ze živlů, 

protože ostatním dává život. Ze 
své původní podoby se může 
proměnit na jakoukoli jinou ener-
gii. V klidu se posaďte a požádej-
te vesmír, aby vám poslal energii. 
Základní energie je většinou bílá 
nebo žlutá, silně září. Soustřeďte 
jí do svých rukou a zkuste ji vy-
pustit ven skrz dlaně. Když bude-
te mířit dlaněmi proti sobě, bude 
to jako byste tlačili proti sobě dva 
stejné nabité magnety. Z energie 
můžete stvořit cokoli, třeba ener-
getické koule, do kterých pomocí 
zaklínání vložíte kouzlo. Když 
dokážete energii dostatečně 
„zhustit“, tak vytvoříte i hmotné 
a viditelné věci.  (xar)

Dokážete-
-li harmonicky 

spolupracovat se 
všemi živly, můžete 
je zcela účelně vy-

užít ve svůj pro-
spěch. 


