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stažení PDF Kniha, která pozmění váš pohled
na sebe sama a na okolnosti vašich životních

příběhů. Budete-li si archetypů a
instinktivních vzorců jejich chování všímat,
začnete sobě i druhým lépe rozumět. Nejsme
jen obrazem svého slunečního znamení, jak
se tolik lidí stále ještě domnívá. V horoskopu
každého člověka se ukrývá spousta archetypů,
různě vlivných, a ty mu podsouvají rozličné
mechanismy chování. Člověk může mít
ohnivé Slunce, zemskou Lunu a vodní

ascendent. Nebo sluneční znamení lpící na
minulosti, měsíční znamení, které touží

vyrazit kupředu, a nerozhodné vycházející
znamení, jež dělá prostředníka mezi energií
Slunce a Luny. V jakémkoli znamení může

mít stélium planet, které ho výrazně
akcentuje. Astroložka Kathleen Burt citlivě
skládá jednotlivé prameny, z nichž vychází,
aby čtenáři co nejlépe osvětlila pohnutky a
schémata chování každého z dvanácti

archetypů. Čerpá z Jungovy psychologie, z
kořenů křesťanství i z východních nauk, opírá
se o principy alchymie i o původní lidové
tradice a dokresluje vztahy v horoskopu
desítkami mýtů, od egyptských přes řecké,
indické, sumerské, keltské až po indiánské.

Sama autorka o mýtu říká: „Existuje celá řada
dobrých a přijatelných vysvětlení a popisů, co
je to mýtus, odlišujících ho od fragmentů
legend nebo pohádek, jednomu však dávám
přednost: mýtus není něco starého, co se

událo kdysi dávno a daleko někomu jinému;
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mýtus se opakuje stále a stále znovu, každý
den, právě tady a teď, nám. Mýtus je

skutečný, je pravdivý, je posvátný; týká se
nás přímo, dnes a tady.“ Prostřednictvím
desítek mýtických postav, jimiž je kniha
zalidněná, a díky poselství světských a
esoterických vládců a planet v povýšení

pochopíte jednotlivá znamení nejen na jejich
světské a esoterické úrovni, ale budete-li

chtít, odemknete vyšší oktávu svého osobního
horoskopu, mapy vašeho života. Pohlédnete
na život jako na Lílu, kosmickou hru energií,
jejíž herní plán se otáčí podle okamžiku

vašeho zrození, ale jejíž figury – archetypy a
mýtické postavy – ve vás ožívají stále znovu,

život za životem hrají své role, splácejí
karmické dluhy, touží … a tak připravují

hrací plochu příštího horoskopu. Přicházíme a
odcházíme uprostřed rozehrané partie, stále
znovu, abychom hledali to, co neumírá, to co
se nerodí. Horoskop je nejosobnější nástroj,
který máme k dispozici pro svůj individuální

vývoj.
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