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Trápí vás něco?
Pomůže vám Zpovědnice!

Legendami opředená

svatá

Ludmila
Letos, konkrétně ve středu 15. září, uplyne 1 100 let
od mučednické smrti svaté Ludmily, která se stala
první patronkou Čech a je nazývána
Matkou českého národa.
(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram Lucia di Moriani připravila předpověď
pro tento
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:
týden
Konstelace varují Lvy
najdete před zdravotními potížemi
uvnitř
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Uvnitř listu:

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

MĚJME
ÚCTU

k přírodním
zákonům

Zelená
lékárna
lidstva:
Mařinka
vonná

Na co
upozorňují
potíže
s očima?
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MĚJME ÚCTU
K PŘÍRODNÍM

ZÁKONŮM
Antonín Baudyš v mládí studoval teologii, filozofii a religionistiku. Jak sám s nadsázkou říká, zdědil
po matce potřebu mluvit lidem do života, a tak je
od roku 1996 poradenským astrologem, natočil
rozsáhlé astrologické videokurzy, je správcem Čs. astrologického fóra. Astrologii se naučil z velké míry od svého tatínka. Žije v Šumperku, v podhůří Jeseníků, rád vaří a v noci toho
moc nenaspí.
Astrologii se věnujete 25 let. Dá se
tak trochu bilancovat?
Od počátku to bylo o propojování se
s dalšími kolegy, kultivování hvězdopravectví jako branže a budování jejího
veřejného obrazu. Astrologické prostředí je přátelské, neformální, všichni
se známe a většinou spolu mluvíme.
Jsou lidé zvědaví při vytváření
horoskopu na ty samé věci jako
v minulosti, nebo se to časem
mění? Zrovna nyní je v tom asi
rozdíl...
My, lidé, zůstáváme lidmi,
s našimi domovy, vztahy,
dětmi a touhou po úspěchu.
Odehrál se však obrovský
posun v tom, co lidé chápou,
jak přemýšlejí. Chci říci, že
je to mnohem mnohem lepší než dříve. Po listopadu
1989 byl velký prostor pro
kvalitativní vývoj a on se
odehrál. Česká společnost
si v sobě nese smysl pro
přesah a úctu k vesmírným
zákonům. Nejspíš jsou na tom
podobně i národy, které s námi
sousedí, ale mám z toho za sebe
velkou radost. Je to asi nejlepší
zpráva mého dosavadního života.
Co vás těší a co je naopak problematické?
Lidé čím dál tím více přicházejí s tím,
že ani nemají žádné zadání, prostě cítí,
že mají přijít a dát v rozhovoru všemu
volný průběh. „Covidová“ doba se jeví
být neštěstím, ale možná se to ještě promění v příležitost. S lidmi v mé soci-

ální bublině jsme přesvědčení, že je to operace

Představujeme:
Astrologa Antonína Baudyše
systému, který se snaží
dostat nás pod kontrolu.
Tím spíš, že se vědomí
lidí tolik rozvinulo.
O čem vlastně je astrologie
v dnešní době?
Astrologie
je
o službě lidem. Je
vždycky
příjemné,
když si astrolog a klient
vzájemně sednou. V mém
případě je to usnadněné tím,
že mě lidé znají

z internetu, a když ke mně přijdou, nebo děláme výklad po telefonu, tak mají
pocit, že už mě dávno znají.
Jsou zvyklí na můj způsob uvažování
a vyjadřování...
Co s klienty nejčastěji řešíte?
Vždycky je hezké mluvit o dětech,
protože tam se bavíme o čistém potenciálu, příběh se ještě nestihl zkomplikovat. Věřím, že je člověk stvořen pro
život ve dvou, či alespoň život v lásce,
a pak je smysluplné lidem ukazovat to
dobré na jejich vztazích. Jakkoli ve ﬁnále člověk musí mluvit i o tom, co
ve vztahu chybí nebo bolí.
Působíte jako astrolog nejen v Praze, ale hlavně v Šumperku...
Jsem Pražan, ale posledních jedenáct
let žiji v Olomouckém kraji, v podhůří
Jeseníků. Do velké míry proto, abych
měl klid. Praha nabízí obrovské možnosti, ale také i nese velký tlak
na obyvatele a časové ztráty při
přesunech. Lidé ze Šumperka
za mnou chodí ojediněle, ale
jsou rádi, že mezi nimi žiji.
Moravská energie mi vyhovuje svojí určitou plynulostí.
Dlouhodobě v sobě nacházím zájem o východ Evropy
a slovanský prostor, proto je
pro mě život na Moravě přirozeným výsledkem.
A na závěr otázka – co
vidíte do budoucna?
Pokud usilujeme o lepší
budoucnost, musíme si ji vytvořit právě tím, jak se díváme na sebe navzájem a na naše možnosti. Dříve jsem předpovědi psal, ale pochopil jsem
onu zodpovědnost, kterou máme,
kdy lidem vkládáme do hlavy obrazy budoucnosti. Nemluvě o tom, že
svými předpověďmi programuji i sám
sebe, obrovsky se mi vrací každé slovo,
které do veřejného prostoru vyslovím.
Takže musím být v bdělé pozornosti
a budoucnost nechám budoucnosti...
DAVID AŠENBRYL

