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ČÍSLO 1



LEDEN 2022



CENA 22 Kč

NEJLEVNĚJŠÍ
ZÁBAVA
NA TRHU

50x

KŘÍŽOVKY,
osmisměrky,
kakuro a sudoku

Kaleidoskop zajímavostí
y

Netradiční zábavné horoskop

Najdete nás i na:

PO SE L DO BR ÝC H ZP RÁV
2/2022  Od 15. ledna do 28. ledna  Ročník 33

Příští týden vyjde nový měsíčník
SPIRIT ZÁBAVA, ve kterém najdete
spoustu křížovek a oddychového čtení

Tajemství

amazonských

pralesů

O zázračné léky z přítmí jihoamerických
pralesů se různé společnosti, i jednotliví
badatelé, zajímaly odnepaměti…
(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram
najdete
na str. 2

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Berani: Nepodléhejte
poraženeckým náladám
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Uvnitř listu:

3x příloha:
HOROSKOPY
A VĚŠTBY +
TV PROGRAM +
ZÁBAVA

Císařovna
Sisi věřila
na duchy

Záhadné
nálezy na
Hedvábné
stezce

MAGIE
všedních
DNŮ

Komunikují
s námi bytosti
Z JINÝCH
DIMENZÍ?

2/2022

15. ledna–28. ledna  Kontakt redakce: 472 741 989, redakce@spirit.cz, www.spirit.cz

MAGIE

7

VŠEDNÍCH

DNŮ

Čarování při úplňku v Raku

Živel vody, kterým je Rak ovlivněn, probouzí k životu city a pocity, ve kterých se
utápí a zároveň si v nich libuje. Není tedy
divné, že chce zachraňovat svět, pečovat o ty, kteří péči potřebují, léčit láskou
a soucitem všechny a všechno.
Rak je pod vlivem Luny, typická je pro
něj tedy psychická nestabilita. Chvíli tak
můžete mít vedle sebe zcela jasně uvažující osobnost, která se ale jak mávnutím proutku změní v emocionální sopku.
Je potřeba tuto energii přijímat takovou,
jaká je. Rozumem je totiž nevysvětlitelná.
Rak je nestabilní a nejistý, hledá zázemí
a ochranu. Pokud se cítí ohrožen, utíká
do ústraní. Odtud sleduje dění a až když
je klid, rozhlíží se kolem sebe. To ale neznamená, že svůj domov neumí ubránit.
Pokud totiž kdokoli ohrožuje jeho blízké,
je schopen velmi razantně a tvrdě zaútočit.
Vytvořte si rezervy
O úplňku v Raku budete více vnímat
rodinu a blízké lidi. Dokonce natolik, že
vás to může svádět k různým soudům,
ale také ke vměšování se do života jiných.
Vztahy v rodině ale můžete jak zkomplikovat, tak i vyřešit. Půjde jen o to, nastavit si správný úhel pohledu.
Řešit mnohem více zcela jistě budete
peníze. Raci jsou v této oblasti poměrně
nestabilní a úplněk nejen jim, ale i ostatním, otevírá téma – šetřit nebo utrácet?
Je možné si nastavit rozpočet tak, aby zajistil klid. Bude vhodné najít rezervy a popasovat se se vším, co vnáší do financí
chaos a nepořádek.
Naplno se projeví intuice. Dokonce bude možné nahlédnout do jiných světů.
Jsou otevřeny brány podvědomí, které
ukrývají nejedno tajemství, jež lze objevit. Třetí oko bude citlivé natolik, že stačí
pomyslet a další dimenze otevřou svou
náruč.
Pokud jste nespokojeni sami se sebou,
tento úplněk může mnohé změnit. Nebojte se tedy nastavit zrcadlo především
myšlení a uvažování. Možná odhalíte, jak
snadné je s tím vším pracovat.

RITUÁL NA OCHRANU DOMOVA

Úplňky jsou obecně vhodné k očistě – jak
těla, ducha, tak místa, kde pobýváte. Síla
rituálů je v tento den obrovská a má
dlouhodobý vliv.
Před rituálem očistěte nejprve své tělo. Můžete si připravit
koupel s přídavkem mořské
soli, do které přidáte pár kapek oleje s nočním jasmínem, který vás na následující
večerní rituál skvěle připraví.
Připravte si dvě svíce (bílou
a černou), dále svazek bílé
šalvěje, peříčko a magický olej
štěstí. Rituál dělejte vždy v přítmí, nenechte se nikým a ničím
rušit. Zapalte obě svíce a zápěstí
pomažte olejem štěstí, kapkou pomažte i bílou svíci. Zavřete oči a dýchejte
– rytmicky, do břicha. Vizualizujte si (představte si), že k vám z Vesmíru proudí zlatá energie. Můžete jí dát i konkrétní podobu deště, hvězd, proudu
vzduchu. Tato energie proudí do celého vašeho bytu,
domu, zasahuje i vás. Čistí vše, co je potřeba vyčistit. Můžete dokonce cítit sílu, kterou má. Většinou se

projevuje mrazením po těle nebo návalem
pozitivních emocí. Nechte tuto sílu působit tak dlouho, jak je to jen možné. Po skončení poděkujte Měsíci
za jeho součinnost. Nechte zážitek doznít.
Pak zapalte svazek šalvěje a od nohou až po hlavu
si očistěte dýmem celé tělo. Vezměte peříčko a dým
pomocí peříčka rozptylujte
do celé místnosti, začněte
v rozích. Následně projděte
celý příbytek. Až budete mít
hotovo, vezměte svíce a projděte s nimi všechny místnosti.
Dobře sledujte chování plamene
na každé svíci. Barva bílá je energie
pozitivní a černá negativní. Pokud je vše
v pořádku a v rovnováze, svítí obě zcela stejně.
Pokud někde převládá některá energie, svítí plamen
dané svíce silněji. Převládá-li někde energie negativní,
je dobré rituál další den opakovat.
Úplněk se projevuje stejně silně ještě další tři dny
KARTÁŘKA NADINE
poté.

Magické i přírodní éterické oleje si můžete objednat na: www.sanatoriumeuropa.eu.

