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V pátek 29. 4. vyjde další číslo měsíčníku
SPIRIT ZÁBAVA, ve kterém najdete
spoustu křížovek a oddychového čtení

BRÁNY

do jiných dimenzí
Existují další světy,
které jsou lidskému
oku skryté? A pokud
ano, lze se do nich
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Taje
mexické
magie
Svatá
Ludmila
milovala víno

přesunout?
(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram
najdete
na str. 2

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

ZKÁZA
tajemného
Aspekty Blížencům naznačují,
HRADU
že jim hrozí ztráty
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Čínský
horoskop
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TAJE MEXICKÉ MAGIE

Chcete nahlédnout pod pokličku mexické magie? Pokud ano, vypravte se s námi
na výlet do Jižní Ameriky
mezi adepty tzv. červené magie.
Začneme trochu oklikou,
u antických lékařů. Ti měli
zkušenosti s různými měřicími přístroji a rozličnými kovy.
Důležitá pro ně byla zejména
měď, kterou lékaři nazývali
„červený kov“. Byla využívána k magickým i léčebným
účelům, a to na celém světě.
V léčitelství je měď přiřazována ke třetí čakře (ke třetímu
tělesnému centru), ovlivňuje
vegetativní systém, metabolismus, ale i emotivní vnímání
a lidskou individualitu. Pomáhá při léčbě různých chorob,
v rovině duchovní měď posi-

luje sebedůvěru, tlumí strach
a tíseň.
Pět stupňů zasvěcení
V úvodu zmiňovaná červená magie měď také uctívá,
ale trochu jinak. Zastánci této
magie věří, že díky ní lze dosáhnout spojení s nejvyššími
silami vesmíru. Červená magie je v zásadě šamanství indiánského typu, ovšem s prvky buddhistické ﬁlozoﬁe. Každý šaman má svůj ochranný
pilíř, svůj sloup dovedností.
Ty symbolizuje sedm otvorů v magické měděné tabulce, a také různí živočichové.
Například netopýr značí práci
s energiemi, pavouk zručnost
a trpělivost.
Adepti postupně projdou
několika stupni zasvěcení,
většinou jich je pět. Stejný je

i počet dovedností šamana.
Musí ovládat tanec, energie,
změny vědomí, magii a léčitelství. Na tento základ navazují astrální výlety či různé
speciální dovednosti. Mezi
ně patří ovládání zlých sil,
duchů a démonů, jasnovidectví a věštění.
Mexická červená magie
kupodivu čerpá i z cizích duchovních nauk, například ze
zoroastrismu, buddhismu či
hinduismu. Respektuje karmu,
dharmu a reinkarnaci (znovuzrození).
Neustálý boj se zlem
Šamanská práce je vel-

OCHRÁNCI

a jejich jména
Jméno nebylo člověku dáváno nahodile, ale od počátku
lidstva znamenalo titul, funkci
nebo určovalo jeho nositeli životní cestu. Jméno mělo nově
narozeného člověka chránit
a dodávat mu sílu. Jména prvních křesťanských svatých se
dávala narozeným dětem při
křtu, dotyčný světec nebo světice se stali pro nového člověka
patronem (ochráncem), vzorem a příkladem ve víře.
V současné době už málokdo
spojuje jméno svého dítěte se
jménem a životem křesťanského světce, přesto je zajímavé vědět co znamenají a vyjadřují, a kteří světci byli jejich
nositeli. Pojďme se podívat
na některé z nich:
Sv. Magdalena Baart, řeholnice (svátek 24. 5.) – narodila se
13. 12. 1779 v Joigně ve Francii, zemřela 24. 5. 1865 v Paříži,
křestním jménem Žoﬁe. Byla

mi obtížná. Mistři jsou napadáni démony (negativní
energií) a permanentně s nimi bojují. Pokud ale přežijí
všechny duchovní souboje,
stávají se vyspělými mágy.
A pokud prohrají? Mohou
ztratit všechny pracně nabyté schopnosti a stát se obyčejnými smrtelníky, nebo
dokonce zemřít.
V tomto procesu je i kus
symboliky: Jen neustálým
snažením a prací může člověk
něco dokázat, jinak spadne
na dno nevědomosti a veškerá mystéria mu budou navěky
odepřena.
(nov)

Magdalena pomáhala dětem

dcerou vinaře. Její bratr Louis
byl jáhnem a učil ji řečtinu, latinu, matematiku či náboženství.
Během Francouzské revoluce byl
zatčen, po svržení Robespierra
byl za dva roky propuštěn. Louis
vzal Magdalenu do Paříže, kde
byl nedostatek kněží, a tak se stala
katechetkou. Za pomoci jezuity
Varina založila v roce 1800 řád
Dámy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Dame du Sacré Couer), určený k výchově dívek. Řád se rozšířil po Evropě, Africe i Americe.
Magdalena byla představenou 62
let. V roce 1904 byly její ostatky
převezeny do Bruselu. Svatořečil
ji papež Pius XI. v roce 1925.
Bl. Magdalena z Canossy, řeholnice (10. 4.) narodila se 2. 3.
1774 ve Veroně, zemřela 10. 4.
1835 také ve Veroně. Když byla malé děvčátko, zemřeli jí oba
rodiče, kteří byli šlechtici. Byla
vychována v karmelitánském
klášteře, sama se pak starala o za-

nedbané děti z ulice. V roce 1808
koupila dům, kde jim poskytovala jídlo, bydlení a výuku. Založila
řád Dcery Božské lásky, jež jsou
zvané kanosiánky.
Sv. Magnus, řeholník a misionář (6. 9.) – latinsky: magnus = velký. Narodil se v roce
699 v St. Gallen ve Švýcarsku,
zemřel 6. 9. 772 ve Füssenu
v Bavorsku. Vlastním jménem
byl Maginold, pro své zázračné
skutky byl nazýván Magnus.
Žil v klášteře sv. Havla (Gallen)
ve St. Gallenu, kde byl zvolen
opatem. Spolu se dvěma bratry
Tozzem a Teodorem odešel v roce 730 na misie do Německa.
Založil klášter, který svými dary
podporoval kníže Pipin Mladší
(Krátký). Podle legendy Magnus opatskou berlou sv. Havla
zahnal hady a medvědy, kteří
ohrožovali obyvatele. Nad jeho
hrobem byl postaven jemu zasvěcený kostel.
(luv)

