
AFRODITA
(Grécko)

Známa tiež ako Cytherea, Cypris, Afrodita Pandemos,
Afrodita Urania, Venuša.
Afrodita je bohyňa lásky, krásy a vášne a je spojovaná
s planétou Venuša. Jej meno znamená „zrodená
z vody“ alebo „zrodená z peny“, pretože sa hovorí, že
bola počatá, keď jej nebeský otec, boh oblohy Uranos,
oplodnil oceán. Jej mnohé ľúbostné aféry s takými bohmi
ako Adonis a Áres sú legendárne a práve z tohto dôvodu
je úzko spájaná s vášnivou sexualitou.
Je známa tiež ako Afrodita Urania, reprezentujúca
partnerskú lásku spojenú s duchovnosťou, a Afrodita
Pandemos, reprezentujúca rýdzo fyzickú žiadostivosť.
Jedným z jej mnohých detí je Eros, boh romantickej lásky,
ktorý podobne ako Amor vystreľuje šípy na ľudí
rozdielneho pohlavia, ktorých chce dať dokopy.
Zhovárala som sa s Afroditou jedného večera v Kone
na Havaji, keď planéta Venuša stála na oblohe vysoko.
Keď ku mne prišla, pocítila som ju skôr, ako som ju uvidela.
Vzápätí som videla ženskú tvár vo valentínskom
srdci.
„Som tu, aby som posilňovala dlhodobé vzťahy a stavala
ich na dvojitom základe, ktorý je tvorený vášňou
a pochopením,“ vyhlásila.
„Jedno bez druhého nemá zmysel. Vďaka vášni dochádza
k prepleteniu životov a tiel, pochopenie zasa
slúži vzájomnej komunikácii. Oba základy sa navyše
prekrývajú, pretože partner, ktorý chápe vaše potreby
a túžby, je človek, ktorého potrebujete. A partner, v ktorého
srdci planie vášeň k vám, bude mať motiváciu, aby
odstránil občasné nezhody, a bude vami uchvátený dostatočne
dlho, aby vám rozumel.
Povaha neustále sa rozvíjajúceho a živého vzťahu
spočíva v tom, že túžite po ešte väčšej vášni a poznaní
v rámci vzájomného odovzdania sa.“

Pomáha:
– odovzdať sa partnerovi (partnerke), pri zásnubách
a uzatváraní manželstiev
– v prehlbovaní ženskosti, dosiahnutí krásy a príťažlivosti
– so sexualitou, vrátane zvyšujúcej sa túžby a romantickej
vášne

INVOKÁCIA
Uveďte sa do vnímavej nálady, trebárs počúvaním
romantickej hudby, sledovaním nejakého ľúbostného
filmu, zvodným oblečením alebo si vezmite do ruky
ružu. Potom sa sústreďte na srdce a hovorte nahlas alebo
v duchu:
„Afrodita, som otvorený/á hlbokej láske a ľúbostnému



vzťahu. Pomôž mi, prosím, uvoľniť akékoľvek
ostávajúce zábrany, ktoré by ma v tom mohli zdržiavať.
Žiadam ťa, aby si mi pomohla s vyžarovaním môjho
vnútorného svetla a prilákaním veľkej lásky. Pomôž mi,
prosím, aby ma táto láska plne uspokojovala a aby som
vedel/a, že si ju zasluhujem.“

AINE
(Írsko)

Poznáme ju tiež ako Aine z Knockaine, pretože sa
hovorí, že jej duch žije na írskom hrade Knockaine.
Aine je írska bohyňa lásky, plodnosti a ochrany životného
prostredia. Jej meno znamená „jasná“. Je spojovaná
s prírodnými bytosťami a často je pokladaná
za ich kráľovnú (ekvivalent archanjela v ríši elementálov).
O pôvode a tradíciách Aine existuje veľa navzájom
si protirečiacich príbehov.
V predvečer letného slnovratu ju uctievali obradom,
pri ktorom ľudia prechádzali poľami a lúkami a prosili
Aine o pomoc, aby mali bohatú úrodu. Chráni ženy, najmä
tie, ktoré rešpektujú posvätnosť planéty a uctievajú
Matku Zem. Je prísnou ochrankyňou životného prostredia
a dbá na práva zvierat. Dokáže očisťovať od klebiet
a negatívnych energií.
Vyzerá ako Ertého maľby z obálok časopisu Harper´s
Bazaar. Je to čulá bohyňa, plná energie a vo svojom dlhom,
striebristom rúchu a s pážacím účesom vyzerá ako
z čias secesie. Keď som sa s ňou zhovárala, stála vedľa
kosáčika mesiaca, obklopená hudobnými nástrojmi,
najmä harfami a pianami. Za pomoci svetelnej energie
a hudobných tónov dozerá na Zem a ďalšie planéty
v tejto slnečnej sústave, ako aj v iných sústavách a pomáha
im.
Aine tu nie je ani tak preto, aby nám pomáhala v jednotlivých
záležitostiach, ale tvrdí, že sa môžeme kedykoľvek
zahaliť do jej hávu strieborného svetla, aby sme
obnovili našu silu a získali odvahu prehovoriť, najmä
keď ide o vykonávanie vodcovských úloh, ktoré pomáhajú
životnému prostrediu (vrátane všetkého, čo je spojené
s kvalitou vzduchu a vody, rastlín a zvierat.) Aine
vám pomôže, aby ste si počínali v ľúbostných vzťahoch
aj v celom živote s omnoho väčšou hravosťou i vášňou.
Je niečo ako archanjel v ríši víl a dév – je ich bohyňou.
Najprístupnejšia je pri splne a zatmení mesiaca.
Hovorí: 
„Vyžarujem energiu čistej božskej lásky ako
lúč zo satelitu, ktorý sa nachádza v blízkosti Mesiaca,
a odvraciam všetky škodlivé úmysly, skutky, slová, myšlienky
alebo činy.“



Pomáha:
– pri ochrane a liečbe zvierat
– v ekologických záležitostiach
– zvyšovať vieru a vášeň
– s plodnosťou a počatím detí
– pri liečbe zvierat, ľudí a vzťahov
– pri meditáciách a obradoch vykonávaných počas
splnu
– užívať si života s hravosťou
– ochraňovať, najmä ženy

INVOKÁCIA
Večer pri splne choďte von k nejakým rastlinám alebo
vodnej hladine a hovorte nahlas alebo v duchu:
„Milovaná Aine, obraciam sa na teba. Pomôž mi,
prosím, aby som bol/a silnejší/ia a plný/á viery. Nechaj,
prosím, vzplanúť v mojej duši životnú iskru a pomôž mi,
aby som sa uvoľnil/a a počínal/a si pri plnení môjho
poslania a povinností hravo a bavil/a sa nimi. Veď ma,
prosím, k tomu, aby som sa správal/a ohľaduplne k prírode
a obklop ma, prosím, milujúcimi ľuďmi.“

APOLÓN
(Grécko)

Apolón je slnečný boh, ktorý má na starosti proroctvá,
svetlo, hudbu a liečbu. Apolón je jedným z dvanástich
pôvodných olympských bohov. Je synom Dia
a dvojčaťom bohyne Artemis. Apolón mal veľa mileniek
a desiatky potomkov. O nich aj o Apolónovom živote
existuje veľa legiend. Jedným z jeho preslávených
detí je Asklépios, legendárny boh liečby a lekárstva,
po ktorom sú pomenované mnohé nemocnice.
Apolón vždy ochotne ponúkal pomoc ľuďom, ktorí
ju potrebovali, a naďalej pomáha aj dnes. Strávil dlhý
čas v starobylých Delfách, kde pomáhal veštcom a prorokom
pri veštbách. Dnes pomáha psychickým a spirituálnym
médiám rozvíjať ich schopnosti.
V kruhoch New Age je Apolón známy ako Elohim
(čo v hebrejčine znamená „božstvá“), a je mu pripisovaná
božská múdrosť a spirituálne znalosti o Zemi a jej
obyvateľoch.
Apolón hojí fyzické i citové rany a prebúdza psychické
schopnosti tým, že nahrádza neodpúšťanie súcitom
a pochopením. Je nesmierne pekný, štíhly, opálený
a svalnatý, a vyžaruje z neho mladistvá krása. Apolón
nás motivuje k tomu, aby sme sa starali o telo a z fyzického
cvičenia urobili súčasť nášho životného štýlu.
Hovorí: 



„Som slnečný boh – ak chcete akékoľvek
svetlo, či už božské, umelé, oslnivé, hojivé alebo slnečné,
obráťte sa na mňa. Existujem teraz vo všetkých dimenziách,
takže vám môžem vyhovieť v záležitostiach
na všetkých úrovniach. Zalievam planétu svetlom, a to
aj v tých najhroznejších dňoch.“

Pomáha:
– s cvičením a zdravou výživou, zvyšuje motiváciu
k týmto veciam
– so šťastnými koncami stresových situácií
– s mechanickými a technickými problémami
– s metapsychickými a prorockými schopnosťami,
otvára ich a zjemňuje
– s počasím – odstraňuje mračná, aby zažiarilo slnko,
a to tak doslovne, ako aj metaforicky

INVOKÁCIA
Oblečte si alebo zoberte do ruky niečo zlaté alebo žlté
(podobné slnečnému svetlu spojovanému s Apolónom)
a pustite si nejakú veselú hudbu. Kontakt s Apolónom
môžete nadviazať kedykoľvek budete potrebovať pomoc,
najvhodnejšie je to však na poludnie, keď je slnko
na oblohe najvyššie. Tu sú slová, ktoré mu poviete:


