Receptura: Citrín, Aquamarín, Azurit
Orgonitový talisman od Hopley
pro XXX XXXXXX

Pátek XX.XX XX.X.XXXX,Xxxxxx) - Vaše Slunce
září ve znamení Ryb. Spolu s vámi na Svět procitl i
Soucit, Universálnost a ctnost zdrženlivosti. Máte
vrozenou vlohu pro přijímání vjemů i dar proniknout do něčeho proto živě a vnímavě reagujete na myšlenky a pocity jiných lidí.
Dokážete postřehnout to jemné proudění v mezilidských vztazích
a buď tu náladu podvědomě přijímat, nebo naopak zdrženlivě se jí
neúčastnit. Asi nejste velkým bojovníkem, spory vás činí spíše
nerozhodným. Můžete rád dávat přednost tomu, nechat věci
prostě plynout. Vaše mohutná fantazie vám dává možnost
pohybovat se ve světě snů a představ.
S mottem zrozenců Ryb - "Já Věřím" směřujete k vědomému cíli,
jímž není nic menšího, než Porozumění. Je vám dán soucit: umíte
vidět, rozpoznat a pochopit nesnáze v lidském životě. Kdo ze
zrozenců Ryb dokáže porozumět sám sobě, ten cítí, že je hoden
lásky a umí zavřít oči před nedostatky těch, které přijímá a jimž
dává svou důvěru. Vaše Slunce před vás klade výzvu - a možná ne
úplně snadnou - naučit se realisticky hodnotit sebe samého a
rozvíjet jak Odhodlání, tak Koncentraci. Slunce v 10.domě
poukazuje vaše sebevědomí. Jste předurčen něco dokázat.
(Citrín) Dosáhnete úspěchu, vysokého postavení - jste připraven
toho dosáhnout tvrdou prací. Těšíte se ochrany shůry. Máte silné
morální vědomí.

Ascendent ve znamení Raka - 13°18’35’’ - je pozoruhodný a
náročný. Vede ho potřeba tříbit vlastní citový život, rozvíjet ho a
celý život růst. Nebát se zahodit starou skořápku (pro Raka je to
přirozené, že roste ve skocích a starou skořápku svléká. Nová je
větší a krásnější. Rak symbolizuje zázrak narození. S
ascendentem Raka to je o hledáním způsobu, jak projevit city a
nebýt jimi zahlcen. V partnerském životě se učíte rozlišovat, které
citové projevy jsou pro vztah zdravé, co je přiměřené, a kdy je
naopak potřeba se ovládnout. Jak užitečné může být včas
protějšek varovat, že už dochází k přetížení ;o) dřív než dojde k
pocitu "všichni na mě útočí". Rak se umí mohutně bránit. Rak
hledá stabilitu, stálost, zajištěnost - nejprve u partnera, a postupně
ji objeví sám u sebe. S tímto ascendentem se pojí schopnost
mimořádné péče i schopnost zbudovat domov v sobě samém. City
a pocity nejsou to stejné. Je vám dána citlivost na hodnoty jako
věrnost, oddanost a ochrana - jenže nálady, pod vlivem tohoto
ascendentu, jsou možná proměnlivější než počasí. To se děje
proto, že Rak je jako magnet, který umí natahovat nejrůznější
aktuální nálady z prostředí, kde se zrovna vyskytuje. Přesně víte,
jaká je emocionální nálada lidí ve vašem okolí. Víte to hned.
Ohrožují vás "cizí nálady". Vaše intuice pak neslouží vám
samotnému, ale všem těm lidem s potížemi okolo. Je potřeba
vědomě se naučit nebrat věci osobně, pohybovat se v nadosobní
úrovni - potom nepotřebujete tolik své zranitelné já. Když si
uvědomíte, že stejně všichni řeší sebe a ze všeho nejvíc stejně
ocení váš zájem, ne vaše osobní reakce. Není to snadné. Ano,
tento ascendent má intimní, empatickou povahu a je těžké mít od
kohokoliv odstup. S ním dáváte lidem víc, než si uvědomujete.
Rak je citlivý a zranitelný a touží po bezpečí.. potřebuje věnovat
více pozornosti citům, které jsou stálé, než pocitům, které se pořád
mění (a často jsou cizí). S Račím ascendentem je potřeba žít v
naladění na sebe sama, respektovat svoje hodnoty, uvědomovat
si: které mé kroky mě zavedly až sem a kam chci já sám dojít.
Deník libovolné podoby, ať už jde o fotoalbum nebo třeba blog, je
výborný nástroj, který dá prostor vaší mysli. To co víte, vám nikdo
nesebere.. Rak především se bytostně a bezpodmínečně
potřebuje věnovat nejprve sám sobě a tomu, co je mu svaté, jinak
se ztratí v ostatních a každodennost života ho semele. Potřebuje
neztratit se v čase a uvědomovat si, že všechny velké věci rostou
nepozorovaně - den za dnem, jako strom. (Azurit, Aquamarín)
Měsíc v Kozorohu napovídá cítění směřované na sebe, opatrnou
osobnost, která bere život spíše vážně. Tento Měsíc ve vás
probouzí zdrženlivé a opatrné způsoby jednání, určitou plachost.
Toužíte zabezpečit sebe i rodinu, snažíte se zajistit výhodné
postavení. Máte velké nároky, pokud jde o vaše uplatnění a
dosažené úspěchy, ale můžete být trochu bezradný, jak vlastně
hodnotit sebe sama. Můžete přitom být velice citlivý na nějaké (ať
už domnělé, nebo skutečné) odstrkování. Měsíc je tu v 7. domě a
může to ukazovat na nějakou neoblíbenost mezi ženami.
Merkur ve znamení Ryb napovídá, že vás vede vaše vlastní
intuice spíše než logika. Výkyvy nálad vyvolávají nestálost v
rozhodování. Máte totiž živou fantazii a schopnost fotograficky
věrně vybavovati si myšlenky a vzpomínky - spolu s tím je vám
dána i mimořádná sensibilita a obrazotvornost. Dokážete snít ve
dne a své myšlenky a pohnutky si nechávat jen pro sebe. Své
vědění a vzdělání umíte používat ve prospěch svých cílů (Merkur v
10.domě).

S Venuší ve Vodnáři hledáte harmonii života prostřednictvím
hledání reality samotné, ve vlastním intelektuálním rozvoji. Máte
vysoké ideály. Inspirují vás krásné věci, milujete společenský
život. Vaše Venuše se projevuje jako vaše idealistické a neosobní
nálady a náklonnosti. Vaše přátelská povaha netouží po nějakých
příliš osobních kontaktech. Máte kouzlo, šarm, široký okruh
známých - a utečete před těmi, kdo se snaží vaši společenskou
svobodu omezovat. Nějaké neotesané chování neakceptujete,
žárlivost vás odpuzuje. Věrnost zachováváte své milované osobě.
Sám rozhodujete, co je pro vás správné a smysluplné. (Azurit,
Citrín).
Mars ve znamení Vah probouzí vznešené přání a touhy. Toužíte
společně s někým podnikat a spolupracovat - tam hledáte uznání a
ocenění. Může se stát, že proto zaměňujete své vlastní tužby a
ambice s tužbami a ambicemi někoho jiného. Máte společenský
půvab. Nesnesete, děje-li se bezpráví. Jste schopen vidět
harmonický svět prostřednictvím pravidel, která je nutno
dodržovat. Jako každá společenská hra má pravidla, každé
jednání člověka vyžaduje respektování a dodržování pravidel ve
společnosti.
Jupiter ve Štíru má jemný a vynalézavý rozum, rád bádá, nejlépe
v oblasti vědeckých a přírodních zákonů, strojírenství a chemie.
Na základě tajuplných motivací navazujete pozoruhodná
přátelství. S Jupiterem roste vaše
Síla vůle, Oddanost,Vášeň života i Reservovanost.
Saturn ve znamení Vah ve vás probouzí obavu, že se do něčeho
vášnivě zapletete. Saturn je v 5.domě - pozor na spekulace, ve
kterých je přemíra fantazie. Vaše profesní dráha může mít něco
společného se vzděláváním, se zábavními středisky, nebo právě
se spekulacemi.
Uran ve Střelci touží po osvětě, činí vaši vůli oduševnělou.
Slunce v kvadrátu s Neptunem je výzvou ovládnout svou fantazii.
(Aquamarín, Azurit) Jakkoliv to zní zvláštně, tento vzácný a silný
kůň se nesmí splašit. Jakmile se vám vymkne z otěží, tato
přehnaná fantazie podněcuje žádostivost a touhy do té míry, že
vede k sebezničujícímu jednání. Pozor na spekulace, mohou
skončit katastrofou.
Měsíc v kvadrátu s Marsem vás učí nebrat si věci příliš osobně. S
rychlou vznětlivostí jeden snadno ztratí sebeovládání, komplikuje
to vztahy především se ženami, negativně to může působit na
pověst, snahu, úsilí a vůbec uznání zrozence v jeho povolání.
Toužíte-li jít po vlastní cestou, jděte. Nedělejte si ale zbytečně
nepřátele. Horoskop je často souhrnem protichůdných sil. Některé
bývají dávno překonanými tématy.
Měsíc v kvadrátu se Saturnem je výzvou naučit se pohlížet na
svět vždy čerstvýma očima. Tento kvadrát je melancholie, staré
pocity, které stále způsobují ještě smutek. Nebuďte mučedníkem,
každý den touží být přivítán s důvěrou. Jen tak se vám podaří
představit lidem (a ženám zvlášť) pozitivní obraz vaší osobnosti,
naplníte jiné lidi důvěrou a vzbudíte v nich přátelské pocity k vám.

Symbolika a afirmace kamenů:
Vaše drahokamové receptura se jmenuje Racek. Tento
talisman je skvělý pro ty oblasti vašeho života, které znamenají
tvořivost. Uvítejte nové věci do svého života. Všechno se mění,
aby to bylo lepší. Jen zůstaňte ve vzduchu! Tvořivost má dvě
stránky - směrem k sobě, směrem k ostatním. Jen obě tato křídla
společně nesou vás vpřed. Afirmace Racka hovoří o této
nabídce:
Jako duše kněze,
vznáší se Racek nad vodami na svých vlastních křídlech.
Pohybuje se větrem karmy sám, jediný,
svobodný a nerušený ve své samotě.
Racek si sám volí, jak nízko k hladině,
či jak vysoko ke slunci poletí.
Ve vodě se utopí, slunce jej spálí.
Racek má stejnou duševní sílu tvořit a zhmotňovat
jak negativní, tak pozitivní vize. Volba je jeho.
Je schopen splynutí s Bohem
a je schopen vrhnout sám sebe do pekla.
Racek může spoléhat pouze a jen na svá vlastní křídla.
Nepokouší se naplnit očekávání ostatních.
Je sám sebou a nabízí ostatním spolupráci.
Popis drahých kamenů v receptuře Racek:
Aquamarín, (akvamarín), kámen mořských bohyní, krystalické
zpodobení vody na zemi, esence vody. Dokáže rozpustit staré
sebeobranné naprogramování. Pomáhá najít odvahu k převzetí
odpovědnosti za vlastní život. Rozvíjí vnímavost a jako studená
sprcha probouzí smysly. Aquamarín pomáhá udržet proud mysli
jasný, otevřený k inspiraci, která přichází. Navozuje relaxovaný
stav čistoty a novosti. Poskytuje nám prostor pro myšlenky a
umožňuje zjistit, jak bez obav komunikovat se svým okolím.
Odstraňuje překážky z cesty. Může uvolňovat krční čakru a stát se
tak pramenem svobodného sebevyjádření.

Měsíc v kvadrátu s Jupiterem se může objevovat jako pocit
křivdy, nebo ochota věci stále odkládat. Působí-li tato síla va
vašem životě, vystupuje jako "pravidla která nedávají smysl a
přesto na nich lpíme". Tehdy vás cosi svádí z cesty a dostává do
problémů a nesnází, různých komplotů a spiknutí. Vaše Venuše
vám ale dobře radí hledat harmonii života právě v hledání reality
samotné. Realita je přesnější než její popis nebo pravidla.
Zachovejte věrnost své intuici a držte se toho, co je smysluplné.
(Azurit, Citrín).
Merkur v trigonu s Jupiterem působí proti těmto kvadrátům výše
popsaným. Symbolizuje duševní optimismus, s kterým dosáhnete
v životě úspěchu. Je vám dáno velkorysé a tolerantní myšlení. S
tímto aspektem se pojí upřímnost a poctivost. Máte s ním
přirozený sklon brát ohledy na morální a etické důsledky svého
jednání. Máte svou velkou knihovnu?(Citrín)
Mekur v trigonu ASZ propůjčuje bystré smysly a rychle reagující
rozum. Nečiní vám potíže plynně se vyjadřovat a lidi ve svém okolí
umíte přesvědčit o hodnotě svých myšlenek a nápadů. Dokážete
je získat ke spolupráci. (Aquamarín)
Venuše v trigonu s Marsem, to je porce citů a umění ve vašem
životě navíc. Tento trigon je něco, s čím milujete legraci a jak
projevujete sexappeal. Umíte citlivě oslovit jiné lidi. (Citrín)
Z vašeho nativního horoskopu promlouval Citrín
(talisman bohatství, odměn a úspěchu), který mírní přecitlivělost a
napomáhá napravit omyly v komunikaci. Aquamarín, který proud
mysli udržuje čerstvý a odstraňuje překážky z cesty. Azurit, který
zahání z duše smutek i obavy a osvěcuje ono cenné sebeuvědomnění, s nímž sami putujeme k úspěchu a k plnosti života.
Líbilo by se vám to tak? Vaše drahokamové receptura se jmenuje
Racek - http://orgonite.cz/talismany/racek.php - další kameny,
který by vás mohly inspirovat, jsou Brazilit a Pyrit.

Azurit soustředí ve svém poli sebeuvědomění a tvořivost. Azurit
dává svému nositeli jistotu, že splnění všech přání je v jeho
vlastních rukách. Udržuje mysl relaxovanou a tím jí umožňuje
rozšířené vnímání, vhledy, inspiraci. Azurit je mocný léčivý kámen,
který umožňuje pochopit psychosomatický původ nemocí.
Rozpouští obtížné myšlenkové steretypy. Jasnými tóny zahání z
duše hlad, smutek a obavy.
Citrín je pocitově šťastný a štědrý a plný lehkosti a třpytu. Inspiruje
prosperitu, dosažené odměny, bohatství a úspěch. Zajišťuje
příjemný spánek, předává teplo, energizuje auru. Má schopnost
zvyšovat tvůrčí schopnosti. Podporuje duševní vědomí a zavčas
svého majitele varuje před nebezpečím. Pod jeho vládou je čakra
solar plexus, aktivuje však i činnost korunní čakry a zesiluje intuici.
Navozuje vyšší úrovně osobnosti a uvádí je do stavu radosti. Citrín
je vhodný talisman pro urovnání vztahů a sporů v rodině či
skupině. Napomáhá rozuzlení těžkostí a napravení omylů v
komunikaci. Dodává sebedůvěru a mírní přecitlivělost.
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