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Možná nejkrásnějším časem v roce je předjaří, které zatím nehýří bar-
vami a vůněmi rozkvetlé přírody, ale ve vzduchu je cítit naděje, předob-
raz krásy, která nás čeká a kterou je potřeba si užít a uchovat v sobě pro 
časy temné. 

Březen nám přináší dokončení ročního cyklu, který se započal ve stej-
ném měsíci loňského roku. Znamení Ryb završuje, dokončuje, odpouští, 
rozpouští, sjednocuje a chystá zárodky budoucnosti. V tomto čase si mů-
žeme pomyslně i fakticky uklidit uplynulé roční období od nepotřebné-
ho či blokujícího budoucí rozvoj.

Vstup Slunce do znamení Berana 21. března odstartuje nový cyklus 
průchodu našeho bytí skrze dvanáct znamení, z nichž každé obohatí 
naše vědomí, umožní posun, vývoj, pochopení, změnu. Ve vzduchu je 
cítit odvaha, nové možnosti, plány i chuť jít dál. 

Slunce vstoupí do znamení Býka 20. dubna, aby nám v době svého 
panování v tomto znamení pomohlo naše vize ukotvit ve hmotném světě 
a přineslo první viditelné výsledky. Velikonoční pondělí 22. dubna při-
náší znovuzrození, tedy i naše uvědomování si, kým jsem a kam kráčím. 
Znovuzrozujeme se k obrazu své původnosti, autenticity a jejího dalšího 
rozvoje.

Drazí čtenáři, přeji vám krásný vstup do nového cyklu.

 
Markéta Vostrá
šéfredaktorka
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součástí výkladu je i predikce budoucnosti, respektive smě-
řování bytosti tak, jak je nastavená v současnosti. Minulost 
tvoří naši přítomnost a přítomnost tvoří naši budoucnost. 
V této větě se skrývá velká naděje a možnosti vnímat, chápat, 
měnit, uskutečňovat. Nelze ze stále stejných ingrediencí uvařit 
jídlo, které nám bude chutnat jinak. Nelze ze stále stejných, 
často rigidních, nezralých či hloupých postojů „uvařit“ jinou 
budoucnost než to, co právě prožíváme. Samozřejmě do děje 
vstupují šance život proměnit, posunout… Buď je promění-
me, nebo ne. Šance pak odezní, časem přijde jiná, nebo pokud 
je nutné projít transformací, přijde potíž, například zdravotní, 
se kterou již tak lehkomyslně jako s předchozími neproměně-
nými možnostmi nenaložíme. Tarot stejně jako individuální 
horoskop je mapou krajiny života, ve které se dá velmi dobře 
orientovat.

Měl by mít klient připravené nějaké 
otázky, nebo mu pomůžeš při výkladu se 
směrem, kam se ubírat? Na co všechno 
se vlastně můžeme karet zeptat?

Většinou lidé přicházejí na výklad s konkrétními tematic-
kými okruhy, a to, co má být řešeno, vyplyne poměrně rychle 
již na začátku sezení. Tarotu se lze zeptat na cokoli, obsahuje 
kompletní lidský život se všemi jeho výzvami, možnostmi, 
rozvojem. Žádná otázka, která klienta napadne, není nepod-
statná či nesmyslná. Z něčeho povstala, z pocitu, situace a vět-
šinou pomáhá rozkrýt hlubší vrstvy děje.

Jak probíhá samotná věštba 
nebo výklad karet?

Prvních deset minut mluvím o tom, v jakém období se do-
tyčný nachází, co se děje kolem něj, jak na to reaguje v sobě 
i jakým způsobem se chystají záležitosti budoucí. Poté vedeme 
dialog na téma, jak on sám to vnímá, a posléze přistupujeme 
k jednotlivým tématům, zcela konkrétním otázkám. Celé 
sezení se snažím vést jako příjemné, přátelské a samozřejmě 
zcela důvěrné.

Jsou odpovědi, které dávají 
karty, vždy jednoznačné?

Je život jednoznačný? Každý jsme vrženým kamenem a le-
tíme určitou trajektorii, kterou vlastní vůlí nezměníme. To, co 
měnit můžeme, je, jak se při průletu naším vlastním osudem 
cítíme, jak rozvíjíme do vínku dané možnosti, jak kvalitní 
a naplněný žijeme nám daný život. Na některé otázky přichá-

zejí jednoznačné odpovědi, nicméně když se klient nachází 
v některé z fází důležité životní transformace, je lépe sledovat 
dílčí úseky ruku v ruce s pokroky, které na sobě dotyčný dělá. 
Náš osud, tedy energie časoprostoru, ve které jsme se naro-
dili, změnit nelze, je to danost, stejně jako naše fyziognomie, 
barva očí, vlasů… Můžeme překrývat, ale pod tím jsme stále 
původní.

Umí karty prozradit 
o člověku opravdu vše?

Karty možná ano, ale kartář nikoli. Pokud osud chystá pře-
kvápko, nesdělí je logicky nikomu. Informace se k nám do-
stávají, až když je na ně naše psychika připravena. Občas se 
stává, že přijde někdo s tím, že mu kartářka před dvaceti lety 
překvapivě prozradila, že jednou zemře… Trefná předpověď, 
nicméně pokud uvedla i rok, tak dotyčnému tak trochu zničila 
celých těch dvacet let. Tarot je so� stikovaný výklad, který se 
zabývá růstem na všech úrovních, tedy jak fyzické, mentální, 
emoční, tak i duchovní, jarmareční kartařina pro zisk či poba-
vení je tomu na hony vzdálena. 

Když v kartách vidíš něco závažného, 
nemoc nebo dokonce smrt, jak se 
nakládá s takovouto informací?

Při práci s člověkem je na prvním místě etika, stejně jako 
ve všech profesích, které se lidské bytosti dotýkají. Hovořit 
o něčí smrti mi rozhodně nepřísluší a po pravdě řečeno, ona 
z karet tak často nevystupuje. Také odmítám odpovídat na to, 
kdy kupříkladu zemře příbuzný, protože nedočkavý dědic by 
v tom již nyní měl rád jasno. Nemoc je věc jiná. Nemoc je 
stav nemocné životní situace, nemohoucnosti. Tam je naopak 
dobré nalézt ve světě příčin podstatu a změnit ji. Přirozené je 
zdraví, nikoli nemoc.

Jak dlouho trvá jedno sezení 
a jaká je jeho cena?

Sezení trvá do hodiny a cena je do 1500 korun.

Jsou nějaká omezení, která se týkají 
opakovaných návštěv u kartáře 
nebo astrologa? Jak často by měl 
klient tyto služby vyhledávat?

Žádná omezení nejsou. Někdy život jede pěkně rychle 
z kopce a situaci je potřeba rozebrat víckrát, podle toho, jak 
se proces utváří, a pak je třeba deset let klid a není potřeba 

Markéta je vynikající 
astroložka, vykladačka 

tarotu, spisovatelka 
a šéfredaktorka časopisu 
Rituals. Společně se svou 

čtyřnohou spolupracovnicí 
Žo� ou pravidelně 
připravuje na své 

facebookové stránce „Tarot 
Markéta Vostrá“ týdenní 
astrologickou předpověď. 

Když jsem u ní byla poprvé 
na výkladu tarotu, byla jsem 

překvapená, co všechno 
o mně z karet dokázala 

vyčíst. Během let jsem si již 
na to, že před ní a jejími 

kartami nic neutajím, 
zvykla. Pokaždé od ní 

odcházím s úsměvem na 
rtech, protože i negativní 

věci sděluje citlivě, s taktem 
a humorem sobě vlastním.

Já jsem

Šance buď 
proměníme, 

nebo ne

MARKÉTA 
VOSTRÁ: 

Dříve než se vrhneme na to, co nám přinese 
rok 2019, si pojďme povídat o lidech a jejich 
vztahu ke kartám. Poslední dobou jsou 
lidé hodně ve stresu, neví kudy kam, a tak 
se obrací právě k nim. Co mohu očekávat, 
pokud se rozhodnou tě coby uznávanou 
astroložku a kartářku navštívit?

Výkladem tarotu se zabývám přibližně třicet let a nepřestávám být 
fascinována jeho uceleností, vypovídající hodnotou, možnostmi ná-
hledu na život skrze něj i možnostmi, které nám nabídne, pokud hle-
dáme řešení. Lidé ke mně přicházejí z mnoha důvodů, většinou však 
pokud jsou uchyceni v dlouhodobé, neřkuli chronické či patologické 
životní situaci, která se podepisuje na jejich zdraví a vnímání vlast-
ního života, který je zcela logicky neradostný a těžký. To, co lze od 
výkladu z tarotu či astrologického rozboru či kombinací obou technik 
očekávat, je popsání přítomně prožívané skutečnosti, nalézání příčin 
v minulosti či postojích, které je potřeba proměnit, aby se situace po-
sunuly, vyvinuly či změnily k obrazu autenticity bytosti, nikoli auten-
ticity rolí, programů a tíže, kterou na sebe žitím nabalil. Samozřejmou 
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s astrologickou předpovědí
od Markéty Vostré

na každý měsíc

s obrazy
od Marie Brožové

2019

- přehledné měsíční řazení
- přesný čas novoluní a úplňků
- přesný čas, kdy Slunce vstupuje každý 

měsíc do nového znamení
- předpověď od Markéty Vostré o tom, jak 

můžeme využít působení planet a kterým čin-
nostem bychom se měli věnovat, aby se nám 
žilo co nejlépe v souladu s vesmírem

- astrologické obrazy Marie Brožové

www.marketa-tarot.cz
www.astrobrozury.czMarkéta Vostrá Marie Brožová

vůbec nic. Klienti ke mně chodí také na roční výhledy, buď 
po novém roce nebo kolem svých narozenin, kdy vstupují do 
dalšího cyklu.

Z praxe vím, že na našem trhu ale 
nejsou jen profíci jako ty. Lze poznat 
dobrého astrologa od špatného?

Velmi dobře, špatnému astrologovi to prostě nevychází…

Prozradíš nám, kdo byl tvým 
učitelem a jaký byl?

Má duchovní maminka byla astroložka Adina Bednářová 
Svobodová a byla to žena šarmantní, nesmírně vtipná, vzdě-
laná a intuitivní. 

Co tě přesvědčilo, abys začala 
astrologii důvěřovat?

Život sám a potvrzení predikcí v realitě. Astrologie je pro 
mne královna ezoterických nauk.

Vzpomeneš si ještě, komu jsi jako 
prvnímu vykládala karty nebo 
dělala jeho osobní horoskop?

Předpokládám, že první klienti byli rozhodně z rodiny.

Vnímala jsi energie a že existuje něco 
mezi nebem a zemí už odmalička?

Vnímala jsem svůj svět a jeho reakce na realitu, nikdy mě 
nenapadlo, že druzí vnímají jinak, tudíž pro mě nic mezi ne-
bem a zemí neexistuje, je to prostě realita jako každá jiná, kte-
rou někdo vnímá, jiný zatím ještě ne.

Ovlivňují hvězdy tvá osobní 
rozhodnutí? Stane se, že třeba kvůli 
jejich konstelaci něco odložíš na 
později nebo to úplně vypustíš?

Určitě. Nikoho nenapadne sázet kytky, když je země pod 
ledem, a tudíž pokud chci, aby mi jakákoli snaha nesla ovoce, 
musím zasít ve správný čas, tedy v energiích, které jsou s vý-
sledkem kompatibilní. 

Vím, že jsi hodně akční žena. Co všechno 
děláš kromě astrologie a výkladu karet?

Vedu tarotovou školu, pořádám semináře, píšu knihy, ast-
ropředpovědi na Facebooku, spoluvytvářím Rituals, provozuji 

e-shop astrobutik a samozřejmě se zabývám terapií, protože 
výklad ať již tarotu či horoskopu mnohé objasní, zvědomí, ale 
pořád se pohybujeme v rovině teoretické. Někdy je potřeba 
problém odstranit prakticky, a tím uzdravit situace, vztahy, 
smutnou duši… 

Jaký bude rok 2019?
Nový rok se započne vstupem Slunce do znamení Be-

rana 21. března, a tím se nám začne odvíjet nové kolo dění. 
Rok 2019/2020 bude rokem dokončování procesů, což je vy-
soce individuální. Každý bude desetiletku dokončovat v něja-
kém svém stěžejním tématu. Planeta Jupiter bude tranzitovat 
svým domovským znamením – Střelcem, až do začátku pro-
since můžeme této energie, která vede naše úmysly vysoký-
mi duchovními vibracemi či naopak jíž jsme inspirováni ke 
směřování do vyšších pater své mnohavrstevné bytosti, využít. 
Poté přejde Jupiter do znamení Kozoroha, abychom předchozí 
poznatky ukotvili v realitě v konkrétních, viditelných výsled-
cích. Saturn tranzituje po celé období znamením Kozoroha, 
tedy také svojí domovinou, a pomáhá nám všude tam, kde 
se nám náš život jeví jako nepřekonatelná hora, nemožnost, 
ustrnulý děj, k pochopení, prozření a změně. Uran tranzituje 
znamením Býka, což je zajímavé spojení energií, které nejsou 
slučitelné jednoduchým způsobem. Uran, reformátor, osvo-
boditel, revolucionář, oproti tomu Býk trvající neoblomně na 
jistotách, tradicích, majetnictví… Tento tranzit potrvá několik 
let, tudíž výsledky nebudou rychle ke spatření. Neptun tranzi-
tuje už dlouhý čas domovským znamením Ryb, téma tvorby, 
inspirované duše, iniciace, ticha, léčení, soucitu, uvědomování 
si, že pokud si zničíme náš domov – planetu, nebudeme mít 
kde bydlet, bude i nadále pokračovat. Pluto pokračuje ve svém 
letitém tranzitu znamením Kozoroha, tedy evoluce v oblasti 
tradic, způsobu myšlení, uvědomování si svých zkamenělých 
strachů a jejich postupného odstraňování. 

Je něco, na co bychom si v tomto 
roce měli dát pozor, nebo naopak 
něco, co bychom měli rozvíjet?

To už je otázka nad individuálním horoskopem, protože 
každému z nás tyto tranzity putují jiným astrologickým do-
mem a zasahují tedy přirozeně i jiná témata. Velmi obecně by 
tento rok měl být spíše poklidný, dočišťující předchozí dra-
mata. Ideální zaměření je na opuštění všeho, co si nechceme 
v sobě přenášet do nového desetiletí.  

Text: Soňa Pařížská

Já jsem



RITUALS10 RITUALS 11

Fo
to

: a
rc

hi
v 

re
d

ak
ce

Touha být krásnou na pohled provází 
něžnější polovinu lidstva již odnepaměti. 
Ač se norma krásy mění a vyvíjí dekádu 

od dekády, pružná, zdravá a zářivá 
pleť k symbolu krásy neodmyslitelně 

patří zde ve střední Evropě stejně, jako 
patřila před 2000 lety v císařském 

paláci Země středu (Číně). 

Na vrásky, povadlou pleť, kruhy pod očima či znaménka na 
tváři se dámy dívaly s nelibostí v minulosti, stejně jako dnes 
a mnohá roztříštěná zrcadla byla jejich zloby němým svěd-
kem. Ženy z bohatších kruhů investovaly nemalé částky do 
oblíbeného prášku z drcených perel, který se nanášel jak zevně 
v podobě mastí a krémů, tak vnitřně, kdy se přidával do vyži-
vujících bylinných odvarů. 

Pravá krása vychází zevnitř
Čínská medicína je založena na celostním řešení zdravot-

ního problému a zahrnuje jak ošetření větviček problému 
(např. již zmíněné vrásky), tak zejména léčbu „kořenů“, což 
bývá posílení ledvin, harmonizace a výživa jater či trávicí-
ho traktu. Obojí musí jít ruku v ruce, jenom tak jsou účinky 
dlouhodobé. Je to stejné, jako byste u auta pouze leštili karo-
sérii a nedbali o stav motoru a paliva, které do nádrže lijete 
(promiňte mi toto „mužské“, ale výstižné přirovnání). Proto 
se TCM (tradiční čínská medicína) s úsměvem dívá na no-
vodobé trendy, kdy ženy podstupují drahé procedury v kos-
metických studiích a klinikách, které se většinou ale zaobírají 
pouze povrchem.

Návody, jak na to „z gruntu“, naštěstí zůstaly zachovány 
v letitých spisech a přírodní pravidla, kterými se řídí, jsou 
platná dodnes. 

Jak na vrásky s čínskou medicínou?
Vráska vzniká v místě zatíženém mimikou, kde v důsledku 

smíchu, mračení se či „údivem pozvedlého obočí“ mnohokrát 
denně dojde k „přeložení“ pokožky. V mládí, dokud je pleť 
pružná a dostatečně zásobená krví, výživou a qi (vitální ener-
gií), se nic neděje a ani bouřlivá mimika ohnivé ženy z před-
městí Neapole s mladě vypadající pletí nic neudělá. Problém 
nastává s přibývajícími léty – postupně dochází ke zmenšení 

zásobování dané oblasti, organismus jakoby vysychá a v na-
máhaném místě se objeví vráska. Zprvu povrchová, ale po-
stupně se prohlubující a jednoho dne to odnese zrcadlo, kdy 
na tu nejčastější otázku, tedy „kdo je na světě nejkrásnější?“, 
nedá správnou odpověď.

Správná léčba probíhá na povrchu a zároveň v hloubce. 
V praxi to znamená lokální ošetření vrásek (akupunkturou, 
švestkovým kladívkem, kuašou, vyživujícím krémem či mas-
kou), ale zároveň je nezbytné posílit a vitalizovat vnitřní or-
gány, což zlepší cirkulaci krve, qi a výživy, která se opět do-
stane všude tam, kde je jí třeba. Jenom tak máme záruku, že 
celý proces nebude mít pouze chvilkový efekt, ale vydrží i do 
budoucna.

Ošetření vrásek – akupunkturou, provádí se jedenkrát 
týdně. Jehličky přivedou k vráskám qi (energii) a výživu. Plná 
léčebná kúra odpovídá šesti týdnům.

Harmonizace a posílení vnitřních orgánů – pomocí by-
linných směsí, akupunkturou, úpravou jídelníčku, změnou 
životního stylu, probíhá zároveň s ošetřením pleti.

Účinky léčby:
• Eliminuje jemné vrásky a změkčuje hluboké linie.
• Vytahuje povislou, uvolněnou pleť.
• Uvolňuje svalový tonus, napětí.
• Zlepšuje cirkulaci krve a její výživu.
• Pomáhá lymfatickému systému s odplavováním toxinů. 
• Vyživuje a zvlhčuje pleť.
Závěrem článku si dovolím připomenout, že tak jako zdraví 

rovná se vnitřní rovnováha, tak za předpokladu, že jste vyrov-
naní a spokojení sami se sebou, se vám bude dařit i navenek, 
vaše vnitřní krása bude zářit do širokého okolí a nějaká vráska 
na tom nemůže vůbec nic změnit. Mějte se a smějte se!  

Text: Martin Řezníček

Já jsem

Kosmetika 
v čínské medicíně aneb 

vychází zevnitř
PRAVÁ KRÁSA 
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Z karmického úhlu pohledu Lilit symbolizuje to, co jsme v tzv. 
minulém životě nezvládli či to zneužili, případně nepochopili 
a nyní dostáváme šanci to „napravit“. 

Lilit v Rybách
Přináší zrozenci témata hloubky a vzestupu stejně jako 

přístup k numinóznímu. Přitom to není hloubka pouze ve 
smyslu podzemí a podsvětí, ale také hloubka ve směru kva-
lity a duševního rozměru. Je tu přítomna nezměrná touha po 
„rozplynutí“, touha nalézt svou duši prostřednictvím ty, tedy 
partnera.

Překračování hranic (téma znamení Ryb) zde dostává spi-
rituální dimenzi. Ve vztazích se člověk nevědomě může paso-
vat do role oběti. Lilit v Rybách přináší velice silnou fantazii 
a intuici. V oblasti vztahů a sexuality člověk bývá zklamán – 
pocity a erotická intenzita, kterou zažívá ve svých snech, se jen 
těžko dá prožít v reálném světě. 

Přístup ke světu obrazů a archetypů je tu nesmírně velký. 
Fantazie jen kvete, někdy tu nalezneme i telepatické schop-
nosti. Příliv obrazů může být tak veliký, že někteří lidé jimi 
mohou být až zaplaveni. Pokud je Lilit v nějakém spojení 
s Neptunem (ve znamení Ryb, ve 12. domě v aspektu s Nep-
tunem či při aktuálních tranzitech) může docházet k dušev-
ním krizím či psychózám. Strach ze zaplavení může u této Lilit 
také vyvolávat tendenci negovat svět obrazů, anebo se mu na-
prosto vyhýbat. Každý impulz, každé gesto, které by mohly být 
připomenutím meziříší a mezitónů, padnou za oběť zapomně-
ní, jen co se objeví. Lidé s tímto postavením Lilit často mívají 
„blahoslavenou“ tendenci okamžitě zapomenout všechno, co 
se jim „nehodí do krámu“, popř. by to mohlo zpochybnit jejich 
„denní svět“. Rychlé zapomínání představuje ochranu – bo-
lestné, případně nepříjemné zkušenosti se rychle zapomenou.

Ženy s touto Lilit bývají sibylami (prorokyněmi) a muži 
s tímto postavením je často vyhledávají (a nacházejí). Muži 
intuici a proroctví svých žen nezřídka oceňují, avšak vždycky 
podle nich nejednají – víme přece, jak rychle se zapomíná.

Zdráhání sestoupit do vlastních hlubin přirozeně podpo-
ruje pocit odloučenosti, který často nelze rozpustit jinak než 
pomocí prostředků náruživosti. Někdy se ovšem oddělené 
bytí manifestuje i v těle. Tělesná oběť této Lilit souvisí s no-
hama, můžeme se zde setkat s ochrnutím nebo poruchami 
chůze. Sexualita může být znehodnocena, potlačena, obětová-
na, sexuální impulzy okamžitě zapomínány. Je příliš ožehavá, 
aby mohla vystoupit na denní světlo.  Pokud však člověk svou 
sexualitu přijme, může skrze ni prožít nejen tělesný, ale také 
především „duchovní“ zážitek – rozpustí své hranice, splyne 
nejen s partnerem, ale i s „vesmírem“.

Z karmického úhlu pohledu mohl člověk v minulosti 
upadnout do nějaké závislosti či trpět psychickými problémy, 
zneužít látky rozšiřující vědomí. Nyní se má naučit pracovat se 
svými strachy a má být velice opatrný, co se týče všech návy-
kových či psychotropních látek 

Vyskytují se tady dva extrémy – člověk naprosto podléha-
jící své fantazii a snům na straně jedné a fanatik pravdy zcela 
popírající cokoliv fantazijního na straně druhé. Oba potkáva-
jí ve svém partnerovi svůj opak, své zrcadlo. Iluze a fantazie 
mohou při této konstelaci buď pomáhat, nebo slouží jako se-
beklam. Bytí a zdání náhle splyne. Hrozí pomatenost, chaos. 
Východiskem je akceptovat hloubky i výšky, vědomě pracovat 
s podvědomím, „vzpomenout“ si na své sny a nezapomenout 
pravdu o sobě samotném, najít jí v ty. 

Lilit v Beranu
Při umístění Lilit ve znamení Berana, případně v 1. domě 

či v aspektu s Marsem, si je žena vědoma své síly, jedná se 
o ženu „královnu“. Muži se vzpírá. Muž s touto konstelací hle-
dá dominantní a sebevědomou ženu, která dává najevo i svoji 
žádost, která je pro něj výzvou, ale současně v něm spouští 
strach, že „nebude stačit“. V důsledku strachu pak snižuje že-
ninu hodnotu buď ponižováním, nebo tím, že ji odmítá, často 
přes sexualitu – „zabiju tě tím, že tě nechám být“. Odmítání se 
projevuje nejčastěji v poruchách erekce a potence, muž prová-
dí svou vlastní kastraci. V ženě vyhledává tento Lilitin aspekt, 
který odmítá podléhat, odevzdat se. Tímto způsobem se udr-
žuje trvalý boj. Na jedné straně se muž chce vyhnout boji 
s „královnou“, na straně druhé odmítá být jejím „zachrán-
cem“. Žena – „královna“ má strach odevzdat se, strach ze smr-
ti i strach z „malé smrti“, z orgasmu. I když tento strach pře-
koná, její celkový způsob bytí a její síla připadají muži natolik 
hrozivé, že nedokáže vnímat její vstřícnost.  

Agresivní prvek se u Lilit v Beranu často stává destruk-
tivním pojítkem ve vztahu, anebo je zcela potlačen. V prv-
ním případě je vztah výrazně poznamenán klasickým bojem 
o moc mezi Lilit a Adamem. Kdo je nahoře a kdo je dole? 
Přesně jako u dávného mytického páru vrcholí tato tematika 
v sexuální oblasti. Kdo si koho osedlá? Je tu přítomna velká 
vášeň a žárlivost, touha po symbiotickém splynutí a zároveň 
strach z něj. Strach z toho, že když splynu se svým partnerem/
partnerkou, ztratím sebe sama. 

Pokud se žena s Lilit v Beranu identi� kuje s tradiční rolí, 
kvůli své dominanci a síle ponižuje sama sebe. Takové snižo-
vání hodnoty bývá často zmiňováno, a tak si za partnera volí 
někoho, kdo si poslouží její silou, ale „nebere“ ji jako ženu. 
Ona svou sílu vlastně dává do služeb muže.

Pokud tu muži a ženy nechtějí ustrnout v boji o moc Ada-
ma a Lilit, musejí změnit své „buď nahoře, nebo dole“ na „jak – 
tak i“. K tomu je nutné připustit nové obrazy, nové obsahy. 
U této Lilit je třeba naučit se, že síla a mírnost, harmonie 
a agrese mohou existovat vedle sebe.

Z karmického hlediska člověk v minulosti „nezvládl“ 
vlastní energii, bojovnost, agresi, egocentrismus. Mohl jed-
nat zcela bezhlavě a neuváženě. Nyní se má naučit pracovat 
s vlastní energií, důvěřovat si a pomáhat druhým objevit jejich 
sebedůvěru.                                                 Text: Věra Šourková

Já jsem

Nepoddajná 
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Lilit byla dle mýtu první žena 
Adamova. Byla stvořena stejně jako 
Adam z hlíny, tudíž si byli zcela 
rovnocenní. Ve vztahu s Adamem 
odmítala být „pod ním“ ve všech 
významech tohoto slova. Nechtěla 
dominovat, pouze vyžadovala 
naprostou rovnoprávnost. Adamovi 
se toto nelíbilo, žádal Boha-otce, 
aby milé Lilit domluvil, jenže ona se 
vzepřela, utekla z Edenu k Rudému 
moři a tam dle mýtu „obcovala 
s démony“. Adam se časem začal 
v rajské zahradě nudit a žádal 
Boha, aby vyslal posly za Lilit 
s žádostí, aby se vrátila. Lilit trvala 
na tom, že se vrátí pouze tehdy, když 
bude v naprosto rovnoprávném 
vztahu s Adamem – což bylo opět 
odmítnuto. Lilit se tedy nevrátila. 
Zůstala zraněná a plna zlosti 
u Rudého moře a Adam dostal novou 
ženu – Evu, která byla poddajná.

Lilit v horoskopu narození symbolizuje nevědomý arche-
typ „divokosti“, potřeby nezávislosti a rovnoprávnosti, také 
princip citového odmítnutí a hluboké křivdy. Nachází se hlu-
boko v nevědomí, běžně tedy k tomuto archetypu nemáme 
přístup. Zkontaktujeme ho pouze skrze práci s podvědomím. 
Je to jakýsi slepý bod a oblast, v níž máme Lilit, je pod vlivem 
touhy po tom, co obsahuje dané znamení a dům, ve kterém 
je Lilit umístěna. Zároveň si danou oblast jakýmsi zvláštním 
způsobem sami bojkotujeme a odpíráme. 

Tam, kde v horoskopu máme 
Lilit, se za něco proklínáme

Kvůli čemu jsme vlastně byli stvořeni? Ostouzíme se tu 
a nahlížíme na sebe přitom brýlemi trestajícího Boha-otce, 
patriarchátu, protože k „hodnotám Lilit“ už nemáme přístup. 
Možná by stačilo respektovat svoji přirozenost a láskyplně se 
přijmout, nalézt svůj étos mimo běžnou morálku, to znamená 
začít rozvíjet morální povinnost vůči sobě. Návrat Lilit pro nás 
může být podnětem, abychom se vypořádali s jejími hodno-
tami. Lilit také symbolizuje podstatu rozkolu mezi mužským 
a ženským principem. U mužů se tento princip velice často 
promítá na ženy, které je přitahují, ale zároveň se jich obá-
vají („divoká anima“). Pokud budeme na tomto tématu pra-
covat, můžeme se konečně dostat do stavu, kdy přestaneme 
s „bojem mezi pohlavími“, a také do stavu vnitřní harmonie. 
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Co svět světem stojí, hledá něžné 
pohlaví návod na to, jak si 
celoživotně udržet mladý vzhled 
těla i obličeje. Historie přinesla 
již mnoho návodů přes funkční, 
nesmyslné až po ty, které obličej 
svými zásahy znetvoří k nepoznání 
a odejmou mu jeho přirozenost.

My se však budeme zabývat nikoli chirurgickými, ale vý-
hradně přirozenými postupy, které si může dopřát každá žena, 
která si chce udržet mladistvý, tedy původní vzhled obličeje.

Proč se tvoří vrásky, otoky, povislá kůže?
Svaly obličeje, stejně jako svaly těla jsou permanentně ak-

tivní, a to díky naší mimice. Naše vnitřní počasí – nálady velice 
ovlivňují obličejové svaly. Smějeme se, mračíme, přemýšlíme, 
svaly reagují na naše emoce a podle toho se „tváříme“. Pokud 
se většinu času našeho života například mračíme, zapojujeme 
pouze určité svalové skupiny, přičemž po čase se výraz našeho 
obličeje vyformuje tak, jak mu kážou emoce, které jsou v pře-
vaze. Svalové skupiny, které zapojujeme minimálně či vůbec, 
přirozeně atrofují, poklesají, což způsobuje nerovnoměrnost 
obličejové plochy.

Zrcadlo, řekni mi…
Pokud jsme se právě rozhodli, že se svým vzhledem pod-

nikneme něco zásadního, naše první kroky zamíří k zrcadlu. 
Pohlédneme na svůj obličej v jeho naprostém uvolnění, čímž 
zjistíme, jak na tom aktuálně jsme. Pokleslá víčka, brada, 
koutky úst, výrazné nosolabiální rýhy, vrásčité čelo? Dost to-
hoto výčtu, nestojíme před zrcadlem, abychom se ještě více 
zdeprimovali, ale abychom postupně napravili, co nám způso-
bily naše emoce, ruku v ruce se zubem času.

Hurá do obličejové posilovny
Zní to tak logicky! Když si chceme vytvarovat kupříkladu 

nohy, paže, pas, pozadí, je logické, že budeme tyto partie po-

silovat i uvolňovat cvičením, dopřejeme jim masáž, abychom 
zprůchodnili případné stagnace lymfatického systému, upra-
víme stravu tak, abychom je správně vyživili, případně pro-
čistíme nějakou detoxikační kúrou. S obličejovými svaly je to 
stejné. Potřebujeme posilovat pokleslé partie a uvolňovat ty 
přílišně napjaté. Budeme optimalizovat přílišnou suchost po-
kožky, zabraňovat ztrátě elasticity a tonusu.

Krk o našem věku prozradí nejvíce
A právě proto se mu začneme pravidelně věnovat tak, aby 

náš věk byl pouhým číslem. Svalovina krku je tvořena podkož-
ním svalem krku, zdvihačem hlavy a částí trapézového svalu. 
Každodenní cvičení tedy zahájíme rozcvičkou a posílením 
právě těchto oblastí.

Kroužení hlavou 
Cvik provádíme ve stoji či sedu. Páteř je vzpřímená, lo-

patky stahujeme k sobě. Při nádechu otáčíme hlavu do pravé 
strany tak, jak můžeme nejvíce. Při výdechu otáčíme hlavu na 
opačnou, levou stranu, opět do maximální možnosti. Cvičení 
opakujeme.

Záklon a předklon hlavy
Cvik provádíme ve stoji či sedu. Páteř je vzpřímená. Při ná-

dechu zakláníme hlavu dozadu, kam až je nám přirozené. Při 
výdechu předkláníme hlavu tak, aby se brada dotýkala místa 
pod krční jamkou. Cvičení opakujeme.

Cvičení pro mladistvý vzhled krku
Mírně zakloníme hlavu dozadu, povolíme spodní čelist 

tak, až se nám mírně pootevřou ústa, a pak je vědomou silou 
zavíráme, tedy přitahujeme spodní čelist k horní. Cvičení opa-
kujeme až do mírného vyčerpání svalů. Toto cvičení zlepšuje 
nejen vzhled krku, ale tvaruje i spodní partii obličeje.

Co je největším nepřítelem 
tohoto cvičení? 

Naše lenost, pohodlnost, nedůslednost a neschopnost udě-
lat si na sebe patnáct minut času každý den. Tedy s chutí do 
toho a příště budeme získávat zpět tvar brady a spodní části 
obličeje. 

Text: Anna Jančíková
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„Když jsem byla malá, vůbec jsem nepotřebovala jíst. Byla 
jsem životem tak zaujatá a nadšená, že mě sytila pouhá radost 
bytí. Nicméně rodiče si nad mým ne-jezením zoufali, a tak 
jsem se přes pobyt v ozdravovně a mnoho dalších opatření 
naučila jíst. Přirozená schopnost vyživovat se životem samým 
se pak postupně vytrácela, nastupovaly trávicí obtíže, časem 
hypoglykemie včetně uvědomování si odporu, že musím jíst 
maso, které ale zároveň potřebuji, protože bez něj nemám 
energii.“

Výše uvedený příběh je klasickým popsáním situace, do 
které se dostane člověk v určité vývojové fázi, kdy se dostaví 
soucit a zoufalství z toho, co musí vytrpět zvířata určená pro 
takzvaný masný průmysl. Stačilo by strávit jeden den na jat-
kách a myšlenka vegetariánství by se ujala zřejmě mnohem 
rychleji. V tomto směru se již kdysi vyjádřil slavný Beatle Paul 
McCartney. 

Za jaký konec vzít?
Předpokladem pro zásadní stravovací změnu je opravdové 

vnitřní rozhodnutí, které může pramenit z vývojového pokro-
ku bytosti v mnoha směrech. Jedním z důvodů je zcela nový 
náhled na život, planetu, vesmír i zdroj veškerenstva. Přes ni-
terné pokroky, zjemňování způsobu myšlení a cítění je potře-
ba připravit i fyzické tělo na přechod z běžné stravy. Každý 
je individualitou a každý může jít tuto cestu jiným tempem 
i způsobem. U někoho může přechod trvat měsíce, u jiného 
roky. Nic není špatně, jsme tu každý sám za sebe a jedině naše 
vnitřní moudrost ví, co si ve které fázi můžeme vůči svému 
bytí dovolit.

Pojďme to odlehčit
Pojďme se podívat na určité odstupňování stravy ve smys-

lu postupného odlehčování. Každý způsob či styl má svá pro 
a proti, jako vše v pozemském žití, nicméně čím více jsme 
sami se sebou a zdrojem v jednotě, tím méně hutnosti potře-
bujeme prostřednictvím stravy.

Vegetariánství 
Vegetariánství je způsob stravování a celkového žití, kdy 

je vyloučeno vše, kde je podmínka zabití zvířete, to znamená 
nejen maso, ale i kožené a kožešinové věci či produkty, ať již 
kosmetické či farmaceutické, které byly testovány na zvířatech 
či se podílely na jejich smrti.

Veganství 
Veganství je způsob života, kdy je ze stravy vyloučeno ne-

jen maso, ale i další produkce zvířat, jako je mléko či vejce. 
Hlavní myšlenkou tohoto životního stylu je snaha eliminovat 
negativní působení člověka v živočišné říši.

Vitariánství 
Vitariánství je způsob života, kdy se strava tepelně neupra-

vuje, stoupenci tohoto směru usilují o návrat k původní přiro-
zenosti člověka.

Fruitariánství 
Fruitariánství je směr, kde se opět zohledňuje soucit se zví-

řecími a v tomto případě i rostlinnými bytostmi. Konzumují 
se tedy pouze plody rostlin, které se již dále neupravují. Někte-
ří fruitariáni konzumují pouze spadané plody. Odnoží fruita-
riánství je fruktariánství, kdy se konzumuje pouze ovoce.

Liquidariánství
Liquidariánství je stravovací směr, kdy se konzumují pouze 

ovocné a zeleninové šťávy. Existuje ještě odnož zvaná frukto-
liquidariánství, která je založena pouze na konzumaci ovoc-
ných šťáv.

Breathariánství
Breathariánství neboli pránická strava je životní styl, kdy 

lidská bytost již nepřijímá žádnou potravu a vyživuje své bytí 
z prány – energie přírody, energie lásky, energie víry. Schop-
nost plnohodnotně žít skrze pránu předznamenává nutnost 
výše jmenovaných postupných kroků. S tím, jak se zjemňuje 
způsob myšlení – například zmíněný soucit z utrpení zvířat 
i rostlin určených člověkem ke konzumaci, zjemňují se i vibra-
ce bytosti. Bytost se postupně vzdává vařených jídel či jakkoli 
upravovaných jídel. Organismus si díky postupnému pročiš-
ťování aktivuje své původní samozásobovací schopnosti. 

Stát se breathariánem znamená tedy pracovat na sobě 
v mnoha směrech. Obvykle je přechodová fáze adepta tohoto 
životního stylu přibližně dvouletá, vrcholící obdobím 21 dní, 
během kterých se odloučí od faktu fyzického jídla. Na toto 
téma vzniklo několik knih a existují i průvodci, kteří mají bo-
haté vlastní zkušenosti. Neodborný či předčasný přechod na 
pránu může skončit smrtí.  

Text: Judita Korfová

podle

aneb Život bez jídla
BREATHARIÁNSTVÍ 

Oč by byl život jednodušší, soucitnější, zdravější, 
když bychom dokázali žít bez jídla? Každá 
mince má dvě strany. Oč bychom připravili 
své smysly, pro které je jídlo požitkem?

Já jsem
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životních trasách, dosahovat svých cílů, 
ale i odcházet od minulosti.

Rychlá chůze
Rychlou chůzí se vyznačuje člověk, 

který špatně snáší, když je druhými 
zdržován, a to zejména tím, co on sám 
má vyřešeno rychle či co dokázal sám 
překonat. Tento člověk může mít malé 
pochopení pro potíže druhých, respek-
tive pro to, proč s tím druzí nic neděla-
jí, „když jsem mohl já, můžeš ty také“. 
Rychlou chůzí kráčejí ti, kteří mají krát-
kodobé i dlouhodobé cíle a chtějí jich do-
sáhnout stůj co stůj a nejlépe ještě dnes. 
Jsou to lidé překypující energií, kreativní 
a ambiciózní. Nicméně mohou se vy-
značovat bezohledností, kráčením „přes 
mrtvoly“, postojem „uhni a nezdržuj“, 
pokud se mnou neudržíš tempo. Pokud 
chybí zacílení, může dotyčný připomínat 
křečka v kole, který zvyšuje tempo, nic-
méně ze své klece se stejně nedostane a z 
místa se tudíž také nepohne.

Pomalá chůze
„Spěchej pomalu“ či „co se vleče, ne-

uteče“ je více pasivní formou žití, která je 
někdy pro vývoj samozřejmě také nutná. 
Nelze být pouze v aktivní, dynamické 
fázi, je nutné přijmout i fáze odpočinko-
vé včetně schopnosti nechat věci udát se, 
což je někdy velké umění života. Pokud 
se však pasivní fáze stane setrvalým sta-
vem, včetně jejím projevením prostřed-
nictvím příliš pomalé chůze, již to není 
o moudrosti žití, ale o pohodlnosti, le-
nosti, strachu ze změn a život vnímáme 
jako nepřetržitý sled potíží, které musí-

me vyřešit, přestože nám k tomu chybí 
jak odvaha, schopnosti, tak i energie.

Špičky nohou 
směřují do stran

Tuto chůzi proslavil Charlie Chaplin 
a ve svém čase způsobovala salvy smí-
chu. Pokud každá špička naší boty smě-
řuje při chůzi jinam, dá se obrazně říci, 
že jsme se ve svém životě ještě neroz-
hodli, jakým směrem se vlastně vydat, 
kam míříme, co chceme dokázat. Tento 
typ chůze může poukazovat i na to, že 
jsme nuceni okolnostmi či druhými jít 
cestou, která není autentická s přáním 
naší duše.

Špička pravé nohy 
směřující do strany

Tato chůze o nás prozrazuje, že jsme 
se „zasekli“ v dějích, které jsou již dáv-
no minulé, nicméně svým energetickým 
nábojem nám vytvářejí rozpoložení, 
jako by tato událost probíhala v pří-
tomnosti. Je tedy potřeba uvolnit tyto 
minulé energie, zejména ve vztazích 
k mužům a svým mužským principům 
v bytosti, aby pravá špička boty nabrala 
opět správný životní směr.

Špička levé nohy 
směřující do strany

Tato chůze o nás prozrazuje, že se 
míjíme s přítomností a žijeme tím, co 
bude, respektive vlastní představou 
o budoucnosti, a to ať strachem z ní, či 
plány. Přítomnost nám nahání strach 
svou syrovostí, nutností bezprostřed-
ně reagovat, a tak raději žijeme svými 

sny. Zároveň poukazuje na to, že žen-
ský princip bytosti se necítí být ve svém 
správném směru.

Chůze po špičkách
Křehkost a krása baletky a jejího tan-

ce na špičkách nemá s každodenní ces-
tou životem příliš společného. Ti, kdo 
chodí po špičkách, mohou mít problém 
s reálným projevením sebe sama, s při-
jetím života takového, jaký je. Vznášejí 
se nad každodenností, která jim může 
připadat drsná, přízemní, nechutná ve 
svých živočišných projevech. Je potřeba 
se do života položit cele, a tedy i celou 
plochou chodidla na zem. Stěžejní téma 
je uzemnění.

Chůze po patách
Chůze po patách, pokud není chvil-

kovou legráckou, protože i v našem 
kalendáři je uznáván Den švihlé chůze, 
je opačným problémem chůze po špič-
kách. Bořím se svou tíhou a vahou do 
země, jsem těžkopádný v myšlenkách, 
pohybuji se neobratně. Tak jako potře-
bujeme dát životu uzemňující energie, 
tak potřebujeme ve správný čas odleh-
čit, zjemnit, uvolnit. Kam šlápneme, tam 
sto let tráva neroste… uvědomovat si, 
jak kráčím po své životní cestě, s jakými 
následky pro sebe i druhé.

Jak tedy má správná 
chůze vypadat?

Rovnoměrný lehký krok, vzpřímená 
páteř, špičky směřující dopředu a plosky 
nohou se celou styčnou plochou dotýka-
jí země.                Text: Anna Jančíková

Rychlou chůzí se vyznačuje člověk, 
který špatně snáší, když je druhými 
zdržován, a to zejména tím, co on 

sám má vyřešeno rychle či co 
dokázal sám překonat.

Kdo jsem a kam kráčím
Tuto známou repliku bychom 

mohli ještě doplnit o „a jak u toho 
vypadám“. Pozemská těla stejně 
jako pozemský život zobrazují 
sebe sama ve všech svých částech. 
Příkladem může být třeba lidské 
ucho, které má zcela věrohodnou 
podobu lidského embrya otoče-
ného hlavou dolů v děloze matky. 
Naše tělo, potažmo naše chůze, 
vyjadřují, jak se ve svém životě 
cítíme, jakým způsobem jdeme 
svým životem. Vykračujeme si 
radostně vstříc novým zkušenos-

tem a prožitkům, či se sklíčeně 
ploužíme, shrbeni v obavách, co 
zase přijde, jaké těžkosti nám ži-
vot naloží na naše bedra? Tvar 
naší postavy a způsob chůze jsou 
tedy nesmírně vypovídající o tom, 
jakým (zlo)zvykům jsme v našem 
žití postupně propadli, aniž by-
chom si to uvědomovali.

Co noha nohu mine
Každý člověk je jedinečný, 

a má tedy i svůj způsob chůze, kte-
rá symbolizuje, jakým způsobem 
či jak je navyklý chodit po svých 

Asi každý má své určité 
opakující se návyky, rituály 

a zvyky, které mu napomáhají 
spoluutvářet vnitřní stav, 

který je vnímán jako radostný, 
uvolňující či relaxační. A asi 
každý má své určité návyky, 

které mohou tělo a celkově 
bytost ovlivňovat směrem 

opačným, tedy způsobovat 
sebeničení až sebezkázu.

Já jsem

Když se ze 
zvyku stane 

ZLOZVYK
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Tvoříte intuitivně, nebo postupujete 
podle předem daného plánu?

Baví mě hrát si s barvami, kombinovat různé odstíny, expe-
rimentovat. Je to jako bych se ponořila do proudu a nechala se 
vést. Když začínám malovat obraz, nevím dopředu, jak bude 
vypadat. Mám jen vizi barevných odstínů, atmosféry třeba 
padajícího listí v zářijovém lese nebo jarní rozkvetlé třešně 
a ženské � gury. Je pro mě důležité dát do tvorby i srdce a ma-
lovat s radostí.

Jak jste zvládla řemeslo malby? Učila 
jste se u někoho, či šla vlastní cestou?

Chodila jsem do ZUŠ a na kurzy � gurální kresby k aka-
demickému malíři. Tyto lekce se staly dobrým základem pro 
tvorbu. Mým snem bylo módní návrhářství, tvoření středo-
věkých kostýmů a šatů pro � lmové pohádky. Několik let jsem 
chodila i do šití. Hlásila jsem se na uměleckou školu, ale ne-
vyšlo to. Vystudovala jsem tedy ekonomickou školu, kde jsem 
stejně malovala. Na konci střední školy jsem náhodou obje-
vila rozhovor s paní Brožovou a velmi mě inspirovala. Zača-
la jsem malovat pastelkami a poznávala tak novou techniku 
a skrz tvorbu i sama sebe. Před pár lety jsem začala malovat ar-
chitektonické obrázky kostelů, hradů, domů pro jednu � rmu, 
která se zabývá tvorbou malovaných map. Moc mi to pomohlo 
při „uvolnění ruky“, protože jsem malovala téměř denně. Teď 
zkouším objevovat kouzla akvarelu a akrylových barev. 

Jste narozena ve znamení Ryb, 
tudíž jste vlastně permanentně 
napojena na zdroj inspirace. 

Ano, inspiraci nacházím všude okolo i uvnitř sebe. Nej-
častěji když se procházím přírodou, zaujme mě nějaký detail, 
třeba louka plná rozkvetlých pampelišek, vůně mechu nebo 
šumění březových větví, může to být cokoli. Ráda maluji te-
maticky to, co se zrovna odehrává v přírodě. Třeba v zimě za-
sněžený les a spící víly čekající na jarní probuzení. Mám ráda 
to propojení mezi přírodou, mými pocity, papírem a barvami. 
Naplňuje mne tento pocit harmonie a souladu.

Hlavním tématem vaší tvorby je 
žena, ženství, cykličnost ženství… 
Žena jako umělecký objekt je 
fascinující odpradávna, co vás 
na této tematice přitahuje?

Ano, ženy jsou odedávna múzami a zároveň jsou synony-
mem pro krásu, lásku a tajemnost. Jsem ráda, že jsem ženou 
a prostřednictvím malby a tance můžu tyto vlastnosti vyjad-
řovat a předávat dál. Fascinuje mě také cykličnost ženy, jak 
je spojená s cyklem přírody. Je v tom určitý klid a hluboká 
moudrost, kterou mě baví zkoumat. Velmi mě přitahuje téma 
archetypů žen – panna, milenka, matka, čarodějka, stařena –  
a slovanských bohyň, které představují různé vlastnosti 

Tvořím

Lucie Marková Holíková 
je krásná žena, která 

kreslí krásné ženy. Z jejích 
obrázků vystupuje energie 

moudrosti a chápání 
ženství v jeho cykličnosti 

a proměnách. Lucie se 
narodila ve znamení Ryb, 
a snad i proto její tvorba 

mocně vyjadřuje stav, 
náladu, propojení se.

ženského bytí
KRAJINY 

Lucie, prozraďte nám něco o sobě.
Žiju a tvořím ve Zlíně, na okraji Valašska. Mám ráda valaš-

skou krajinu plnou kopců a hlubokých lesů i zdejší lidové tra-
dice. Velkou vášní je pro mě malování, tanec, poznávání krás 
přírody a léčivých bylin.

Kdy jste pocítila touhu tvořit, 
kreslit, malovat?

Už odmala jsem pořád něco malovala a tančila, tedy spíš 
poskakovala do rytmu hudby. Je pro mě přirozené něco tvořit 
a zároveň mě to moc těší a naplňuje. Pamatuji si, že jsem jako 
malá nejraději kreslila mořské panny a jednorožce. Ve škole jsem 
malovala do všech sešitů, a dokonce i do písemek. To mi vydrže-
lo i celou střední školu, kdy jsem třeba do písemky z účetnictví 
nakreslila auto, o kterém se účtovalo. 
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Romana, evolucionářka 
a naše pravidelná návštěvnice

Festival pro všechny, kteří to vidí #ProsteJinak

22. - 24. 3. 2019
VýstaViště PRaha holešoVice

www.festivalevolution.cz

 cvičím #prostejinak

protože vím, 

jak důležité je

protáhnout tělo i mysl,

Tvořím

a přednosti žen. Mám ráda například Ladu, bohyni jara a lás-
ky. Fascinuje mě, co všechno je v ženě skryto, jak je proměnli-
vá, hluboká, emotivní, laskavá... je to zároveň nekončící cesta 
sebepoznání.

Věnujete se i orientálnímu tanci.
Stejně jako malování je pro mě orientální tanec velkou 

vášní. Miluji pocit, kdy se můžu ponořit do melodie písně, 
nepřemýšlet a jen tančit. Je to relax a zároveň prostředek, jak 
tělo uvolnit a zbavit napětí, strachů apod. Například prvek 
„shimmy“, kdy uvolníte a rozvibrujete pánev, pomáhá ne-
jen prokrvit pánevní dno, ale také probudit živelnou energii 
v první čakře. Mám pocit, že pomáhá spojit se se zemí a také 
ze sebe setřást všechno, co už nepotřebujeme. V tanci vidím 
velkou svobodu, můžete v něm vyjadřovat sebe samu, ať už 
jako divoženku, smyslnou ženu nebo éterickou vílu. 

Jak dlouho se orientálnímu 
tanci věnujete?

K orientálnímu tanci jsem se dostala na střední škole a od 
té doby mě provází dennodenně. Později jsem začala i vyučo-
vat, což mě velmi baví. Egyptské písně často vyprávějí emotiv-
ní příběhy o lásce a naději. Kouzlo tance vnímám i v tom, že 
jím můžeme interpretovat tyto příběhy a oživovat je. Děkuji 
všem tanečnicím, které na mé lekce chodí, jsou úžasné.

Máte nějaký recept pro ženy, 
které si potřebují více uvědomit 
své vlastní ženství?

Nevím, jestli je to recept, ale myslím si, že nejdůležitější 
je naslouchat sama sobě, co mě baví, co mě naplňuje, co mi 
dělá radost. A jít si za tím. Také můžu z vlastní zkušenosti 

doporučit sledovat svůj menstruační cyklus. Ideální je kniha 
od Mirandy Grey Rudý měsíc. Žena se tak dostává blíž sama 
k sobě, ke své podstatě... Mnohem víc jsem se uvolnila, když 
jsem poznávala, že nejsem celý měsíc stejná... Vše se mění, 
nálady, energie, touhy... Že v období menstruace potřebuji víc 
odpočívat, nic nedělat a naopak ve fázi panny (po skončení 
měsíčků) mám chuť neustále něco tvořit, organizovat apod. 

Také je dobré sledovat fáze měsíce, alespoň mít přehled, 
kdy je úplněk a nov – pozorovat, jak na nás tyto energie působí.

V neposlední řadě je to pečování sama o sebe, dělat si 
„malé radosti“, třeba zapálit si voňavou svíčku a tančit ve tmě, 
jít na dlouhou procházku, cítit vůni rozkvetlých stromů, ... co-
koli. Najít si čas sama na sebe a naslouchat svému tělu i duši, 
co potřebuje. Má to skutečně velký efekt.

Také si myslím, že je hodně důležité přijetí nejen sama 
sebe, ale i situací, které se nám v životě dějí a nejsou zrovna 
šťastné nebo je nemůžeme změnit, ovlivnit. Pochopit je a při-
jmout, důvěřovat životu, vesmíru, že ví, co dělá. Jsou to takové 
životní výzvy.

Jaké plány a sny chcete v oblasti 
tvorby realizovat v nejbližším čase?

Ráda bych aktualizovala webové stránky a tvořila další ob-
rázky. Mám v plánu karty slovanských bohyní, herbář s vílami 
rostlin a vytvoření sady jarních pohlednic. Také se chystám 
namalovat kruh s motivem čtyř fází ženského cyklu.

Mohou si čtenářky zakoupit vaše obrazy? 
Ano, nabízím autorské tisky a někdy i originály. Také vy-

tvářím sady pohlednic pro radost, a kdo by měl zájem, maluji 
i obrazy na zakázku. 

Text: Markéta Vostrá
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nosím, protože potom s nimi musím bydlet. Je pro mě také mís-
tem, kde bydlí moje srdce, a říká se, že láska prochází žaludkem. 
Je zkrátka jako talíř: záleží jen na nás, co si na něj dáme. 

Harmonie prostoru, který nás obklopuje, 
je tedy velmi podstatná?

Když budete smutní, nevědomě vytváříte smutný prostor – 
na zeď zavěsíte smutné obrázky, vystavíte neradostné deko-
race, a tím se cítíte i vy v prostoru unaveni. Prostor se stá-
vá unaveným, jak nemáme čas ho uklidit. Když budete mít 
na stole čerstvé květiny, u vchodu vás budou vítat příjemné 
vůně a v obýváku měkké polštáře, tak vás prostor dokáže nabít 
a naladit. Z místnosti je cítit radost a lehkost. Věřím, že domov 
je naše druhé tělo, o které je třeba se starat. I tomuto místu 
můžeme způsobit nemoci, které potom vstupují do našeho 
života. Např. ložnice je zrcadlem našeho vztahu. Jak se stará-
me o ložnici, tolik energie investujeme do vztahu. Pokud máte 
v ložnici vystavené fotky dětí, jste více matkou než ženou 
a manželkou. Pokud máte v ložnici pracovnu, tak pro vás 
může být důležitější vztah k práci než k partnerovi. V ložnici 
bychom neměli zapomínat být mužem a ženou, a proto nejsou 
vhodné fotky dětí v této místnosti, pak se více stavíte do role 
matky a otce, a začne se ze vztahu vytrácet vášeň. 

Můžete nám dát pár dobrých receptů na 
harmonizaci prostoru?

Kuchyně je srdcem každé domácnosti. Vše podstatné se 
odehrává tady a toto místo nejvíce vypovídá o životním sty-
lu lidí, kteří zde bydlí. Je to prostor související se zdravím 
a je důležité, aby dobře fungoval a podporoval vás. Kuchyň je 
spojená se dvěma zásadním prvky hojnosti – vodou a ohněm. 

• Sporák mějte vždy čistý. Je ztělesněním rodinného tepla, 
bezpečí, ale i bohatství. Oheň je symbol proměny, podobně 
jako strava, kterou jíte. Říká se, že ohniště bylo vždy posvátné 
a nesmělo být znečištěné. Sporák umístěte dostatečně daleko 
od lednice, dřezu nebo myčky nádobí. 

• Stůl je důležité vybrat takový, aby se k němu pohodlně 
vešlo tolik lidí, kolik se u něj bude scházet. Stůl umístěte v pro-
storu tak, aby všichni, kdo u něj budou sedět, k němu měli 

snadný přístup. Nejlepší volbou je stůl dřevěný a bytelný. Bude 
symbolizovat, že vaše rodina má pevné kořeny. 

• Pokud sedíte zády ke dveřím, tak je při sezení zavírejte, 
vytvoříte si tak za sebou pomyslnou pevnou zeď. Pokud sedíte 
v energetickém průvanu, tak je zavírejte také, budete se cítit 
mnohem lépe.  

Obývací pokoj je největší, nejútulnější a nejvíce používaný 
pokoj. Je to taková jeskyně pohody, která je životně důležitá 
pro správnou atmosféru v domácnosti. 

• Rozmístěte zde nábytek tak, aby hlavním centrem nebyla 
televize. Jinak začne prostoru vládnout virtuální svět seriálů 
a telenovel. 

• Z každého místa byste měli vidět na dveře – pokud to 
nejde jinak, můžete použít zrcadlo, které zavěsíte tak, že vám 
umožní vidět na ně. 

• Pověsíte-li na stěny obrazy, místnost se úplně změní. 
Jakékoli umění by zde mělo vyjadřovat pohodu a podporo-
vat příjemné prostředí. Když vystavíte obrázky rodiny a dětí, 
posilujete rodinnou pospolitost a soudržnost v domácnosti. 
Naopak velmi nevhodné jsou bitevní scény, rozbouřené moře, 
nehostinná krajina nebo osamělé postavy. To, jakým uměním 
se tu obklopíte, bude mít vliv na to, jak se zde budete cítit. 

Koupelna je prostor, kde očišťujeme své tělo, a říká se, že 
tím se čistí i duše. Je to druhá hlavní místnost po kuchyni. Mů-
žete se zde příjemně naladit na začátek dne či naopak na noc. 
Koupelny mají někdy špatnou pověst, protože nejvíce energie 
z nich utíká pryč odtoky. Už naše babičky je měly mimo dům. 

• Investujte do světla, protože právě zrcadlo a umyvadlo 
potřebují lichotivé osvětlení. 

• Čisté ručníky ukládejte v jiné místnosti. Zde by kvůli vlh-
kosti mohly zatuchnout. Jelikož nejvíce energie z bytu odchází 
koupelnou (a toaletou), energie se bude vracet zpět, pokud 
používané ručníky budete věšet na výšku. Navíc tento prostor 
pěkně zútulní a zateplí. 

• Zrcadlo odráží váš vlastní obraz – doslova i symbolicky. 
Jak se vidíte v zrcadle, ovlivňuje i to, jak se vnímáte ve svém 
životě. Proto je tak důležité, aby zrcadla byla čistá a odrážela 
jen „čistou“ energii. 

Text: Markéta Vostrá

Já & ty

Olga Bušková se narodila ve 
znamení Štíra, což mimo mnohé 
další znamená, že vidí nejen za 
roh, ale i skrze vrstvy a nánosy dějů 
na pravou, autentickou podstatu 
osobnosti druhých. Tudíž nepřekvapí 
témata, která určují její profesní 
život. (Ú)klid těla, hlavy i obličeje 
metodou Bars®masáže či určování 
„čárového kódu osobnosti“, tedy kdo 
jsem a kudy vede mé směřování či 
design prostoru dle feng-šuej. 

Olgo, nesmírně mě zaujal váš inspirativní 
úhel pohledu na život. Prozradíte nám 
něco o sobě?

Ráda se dívám na svět jinou optikou, miluji dobrodružství, 
všechny barvy duhy, růžové tulipány a hořkou čokoládu s chi-
lli. Vystudovala jsem ekonomickou školu, která mě nikdy moc 
nebavila. Po svatbě mě začala lákat nauka feng-šuej. A za toho 
Štíra jsem vdaná už 20 let. Začala jsem východní nauku stu-
dovat a zkoumat. Fascinovalo mě, jak hodně nás prostor ko-

lem nás může ovlivňovat, protože je tvořen tím, jak to máme 
uvnitř sebe. Vše, co dělám, mě musí bavit. Ráda se dívám na 
život kolem sebe jako na labužnické menu, protože věřím, že 
vše, co si dáváme do života, jsou jen ingredience, pro které se 
rozhodnu a chci je ochutnat. Také věřím, že přijmout a po-
znat své vlastní stíny je to nejkrásnější dobrodružství, i když 
někdy bolí. 

Co pro vás znamená mít pořádek 
v životě, v bytě?

Zjistila jsem, že nejdůležitější pokoj, o který se musím sta-
rat, každý den nosím na svém krku. Hlava je pro mě tou nej-
důležitější místností, kde se odehrává celý můj svět. Vyhazovat 
nepotřebné myšlenky a programy je stejně důležité jako třídit 
oblečení ve skříni a knihy v knihovně. Dívám se na prostor 
kolem sebe jako na detektivku, protože když objevím, co mě 
vyčerpává a bere mi energii, tak se potom cítím jinak. Ráda při 
konzultacích u klientů z prostoru čtu. Lze tak zjistit spoustu 
věcí bez toho, aby mi osoba o sobě cokoli povídala. 

V minulém roce jste napsala knihu, kde 
jste velice vtipně přirovnala domov 
k talíři. Co vás inspirovalo?

Od malička jsem v jídle vybíravá. Nemám ráda UHO (uni-
verzální hnědé omáčky), které člověka na další tři hodiny uspí. 
A stejně tak to mám s domovem. Musí mi chutnat a vonět. Ne-
smí být přeplácaný. Dávám si pozor, jaké emoce a věci si do něj 

DOMOV 
jako talíř
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a pak jej pohltí. Lebky, pohřebiště a krev – to vše jsou atributy 
spojené s bohyní Kálí. Energie Kálí je nekontrolovatelná. Poté 
co zabila dva démony, opila se jejich krví a tančila na jejich 
mrtvých tělech až do extáze, než si uvědomila, že Šivu málem 
utančila ke smrti.

Archetyp Kálí nás učí postavit se vlastní temnotě a strachu. 
Vede nás, abychom se nebály pohlédnout na vše, co zlověst-
ně číhá hluboko ve vlastní vnitřní temnotě i v bezprostřední 
blízkosti. Učí nás vynést tyto obsahy do světla vědomí. Učí nás 
položit si otázku: „Varuje mě můj strach před nebezpečnými 
místy, věcmi, lidmi, a tak mi pomáhá? Nebo mi můj strach 
brání, abych tančila vlastní tanec, žila svůj život a tvořila?“ 
Kálí přichází, aby nám sdělila, že vlastní „tanec“ je potřebný, 
je součástí tance stvoření. Svoji celistvost podpoříme, když 
získáme zpět ty části svého já, které jsme kvůli strachu opus-
tily. Většina strachů nemá konkrétní podobu. Pokud strach 
pojmenujeme a pocítíme ho, získáme sílu. Celistvost vzniká, 
když se naučíme svůj strach přijmout a překonat jej.

Sheila Na Gig (Šílánahig)
Šklebící se obličej starobylé irské bohyně zrození a smrti, 

Sheily Na Gig, která drží v rukou svou otevřenou jóni, zdobil 
vstup mnoha chrámů, než tato vyobrazení strhli a zničili ti, 
které pohoršovala. Keltové uctívali posvátnou sílu ženského 
pohlaví a jeho zobrazení je mělo ochraňovat. Sheila Na Gig je 
zobrazena jako stařena (moudrá žena) ve své skutečné podo-
bě: žebra jí vystupují, její prsy jsou vyschlé a povislé, v ústech 
už zbývá jen pár zubů a vlasy má prořídlé, a přece je její krása 
plná života a vzdoru. Právo na tuto krásu přináleží každé ženě. 
Sheila Na Gig tě, ženo, vyzývá, aby ses na ni podívala, posta-
vila se tváří v tvář vlastnímu strachu ze stárnutí a zvítězila nad 
ním tím, že oslavíš tělo, které zestárne a zemře. Archetyp Shei-
ly Na Gig se na nás provokativně šklebí a vyzývá nás, abychom 
se jako ona otevřely. Abychom se otevřely novým zkušenos-
tem, lidem, místům a věcem, abychom se pustily do nových 
projektů, vydaly se novými směry a nebály se riskovat.

Freya
Severní Evropané svou smyslnou bohyni pojmenovali 

Freya, což znamená paní, a nazvali po ní jeden den v týdnu – 

pátek. Byla vládnoucí předchůdkyní starších bohů nebo-
li vanů. Freya a Frigg jsou dva aspekty velké bohyně. Freya 
představuje aspekt panenský, Frigg pak aspekt mateřský. Své 
milence si Freya nijak nevybírala, všichni bohové byli snad-
nou kořistí. Když se Freya objevila nahá, oblečená jen do kou-
zelného jantarového náhrdelníku a svého pláště z peří, nenašel 
se nikdo, kdo by jí nepodlehl. Freya nás učí oslavit vlastní se-
xualitu. Učí nás propojit se s touto důležitou, primární, du-
chovní, obnovující energií a vyjádřit ji, ať už partnera máme 
či nikoliv. Znamená to být plně přítomná ve svém těle. Nejen 
ve svých ramenou nebo hlavě, ale také v chodidlech, ňadrech 
či klitorisu. Dovolme si cítit tu vibrující elektrickou energii 
ve svých pohlavních orgánech a použijme ji, abychom oživily 
celou svou bytost. Freya „říká“, že když dáme průchod své se-
xualitě, otevřeme se dynamické energii, která proudí vším, co 
bylo stvořeno, když se uzavřeme, oddělíme, stáhneme, omezí 
se naše možnosti spojit se s energií bohyně, která přináší život. 
Chceme-li dosáhnout celistvosti, je třeba, abychom zapojily 
všechny části svého já, včetně sexuality, která je naší důležitou 
součástí.

Vesta (Hestia)
Vesta je natolik prastarou bohyní, že se přivolá jednoduše 

zažehnutím ohně v ohništi. Byla to nesmírně důležitá bohyně – 
ztělesňovala střed domu, společenství a města. Bez ní nemoh-
lo být pozřeno žádné jídlo, protože Vesta byla tím skutečným 
ohněm, který jednotlivé přísady proměnil v pokrm. Nejstarší 
bohyně Vesta se vzdala svého místa v olympském panteonu 
a odešla udržovat ohniště, aby nový bůh extáze a vína, Dioný-
sos, mohl usednout na jejím místě.

Archetyp Vesty nás spojuje s naším domovem, a to vnitř-
ním i vnějším. Ať už žijeme samy, nebo s partnerem, přáteli 
či rodinou, domov je důležitou prioritou spokojeného života. 
Archetyp Vesty směřuje naši pozornost k otázkám typu: „Žiji 
v místě, na kterém chci žít? Mám dostatek soukromí ve svém 
domově? Žiji s lidmi, se kterými chci žít?“ Vesta „říká“, že 
celistvost podpoříme, když nalezneme domov ve svém nitru 
a vytvoříme jeho odpovídající fyzickou realizaci: domov, který 
nám bude oporou. 

Text: Veronika Urbanová

Já & ty

Práce se ženskými archetypy je pro ženy léčivým 
procesem, který jim umožňuje naladit se na všechny 
„tváře“ svého ženství a dosáhnout tak celistvosti. 
Pomocí aktivní imaginace a meditace se můžeme 
naladit na jakýkoliv archetyp bohyně, která nás 
aktuálně oslovuje.

ŽENSKÉ   
bohyně

Jakým způsobem lze dosáhnout aktivní 
imaginace?

Aktivní imaginace je proces, ve kterém necháváme volně 
„promlouvat“ vlastní podvědomí pomocí vnitřních obrazů. 
Nejdříve uvolníme své tělo a poté zaměříme svou pozornost 
na určitý archetyp bohyně či na jakékoli téma, které potřebu-
jeme zpracovat, a necháme pracovat své podvědomí tak, aby 
vytvořilo určitý obraz. Poté můžeme vést vnitřní monolog 
s tímto obrazem či s touto situací.

Hathor
Hathor byla uctívána v Egyptě více než 3000 let. Byla vyob-

razována v mnoha podobách, avšak nejčastěji byla znázorně-
na jako kráva nebo žena s kravskými rohy. Jako bohyni zrození 
a smrti jí bylo přisuzováno, že stvořila tělo pro nesmrtelného 
ducha, a proto byla také bohyní všeho, v čem tělo nalézá po-
těšení: zvuku, hudby, písní, tance, umění, lásky a doteků. Tra-
dovalo se, že je přítomna u narození každého dítěte a odhaluje 
cestu, kterou se bude ubírat jeho osud. 

Práce s archetypem bohyně Hathor nám pomáhá dosáhnout 
celistvosti. Učí nás, že tohoto stavu dosáhneme, spojíme-li se 
s tím, co nám přináší potěšení. Radost a rozkoš jsou esencí na-
plněného života. Radost nás zbavuje stresu, přináší uvolnění 
a odpočinek. Radostí tělo vyjadřuje zdraví a životní sílu. Radost 
je olej, který zvláční naši duši a dodá nám svěžest. Hathor nám 
„říká“, že když už jsme si zvolily existenci ve fyzickém těle, měly 
bychom si ji také užít. Nečekat, až druzí naplní tuto potřebu. 
Naplánovat si, že si každý den uděláme nějakou radost – a to 
povede k životní spokojenosti. Dělejme to, co nám působí ra-
dost – tancujme, procházejme se v lese, milujme se, bavme se 
s přáteli – a radujme se z toho, buďme vděčné, že žijeme a dý-
cháme. To k nám přivede další možnosti a situace, z nichž se 
budeme moci radovat a za které budeme moci děkovat.

Kálí
Kálí je hinduistická bohyně stvoření, trvání a zániku, je 

oživující silou Šivy ničitele, krále vesmírného tance. Před-
stavuje „hlad“ času, který dává vzniknout novému životu 
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V předchozích dílech nás archetyp Blázna poučil o nutnos-
ti svobody ve vztazích, archetyp Mága o tom, že ve vztahu jsou 
vždy dvě individualizovaná vědomí a vzájemnost tedy nemůže 
být vnímána stejně. Archetyp Velekněžka přispěl poznatkem 
o nutnosti rovnováhy citu a rozumu. Archetyp Císařovny pak 
o nutné přítomnosti laskavosti, láskyplnosti a citu ve vztahu 
a archetyp Císaře o nutnosti autonomity, pravdy a nezávislosti 
ve vztahu. Archetyp Milenci vystoupil v rámci tématu vztahů 
velmi zřetelně do popředí s připomínkou, že pokud ve vztahu 
chybí láska, na trůn usedají veškeré možné skryté motivace, 
které se za ni vydávají. 

Archetyp Vozu
Na tarotové kartě je zobrazen vůz s vozatajem, který míří 

ven z města. Vůz symbolizuje naše tělo, pohyb v našem živo-
tě, vozataj pak naši osobnost, to, že nechal hradby města za 
svými zády a soustřeďuje se na cestu a nové cíle je obrazem 
cykličnosti našeho bytí. Město představuje terén, který velmi 
dobře známe, ať je to terén myšlenkový, emocionální či reálný. 
Když se příliš dlouho pohybujeme v nám známém prostředí, 
vytvoříme si pocit jistoty a stability, nicméně časem i provozní 
slepoty, která zabraňuje vývoji, posunu a novým možnostem. 
Vůz – naše bytost – opouští známá území a vyjíždí za nový-
mi zkušenostmi, tedy vývojem. Do vozu jsou zapřaženy dvě 
s� ngy – bílá a černá, které představují dvě polarity zkušeností, 
které lidská mysl rozděluje na dobré a špatné.

Dobrá zkušenost versus špatná zkušenost
Vztahy jsou projekčním plátnem pro zkušenost se sebou 

samým. Pokud svůj vztah vnímáme jako neuspokojivý, nena-
plňující či nešťastný, má to zřejmou příčinu v nás. Připusti-
li jsme něco, o čem jsme ať již vědomě nebo podvědomě už 
od samého začátku věděli, že to není ono, naše pohodlnost 
a lenost změnit zavedené – tedy vyjet z bran známého měs-
ta – zapříčinila, že jsme se rozhodli nechat vztahové skuteč-
nosti našeho bytí vyhnít a nedělat nic, máme strach ze ztráty 
zavedeného pohodlí a konfrontace z vlastní neschopnosti si 
dosažený status zajistit pouze sám ze sebe… Seznam příčin, 
proč zůstáváme v nefunkčních vztazích, je dlouhý tím, že je 
zcela individuálně namíchán. Většina těch, kteří zůstali uvázlí 
v přežitém a bezobsažném vztahu, paradoxně čeká na změnu, 
dobrou zkušenost, která by měla nastat, ovšem nehýbejte mi 
s inventářem! Plyn a brzda zároveň.

Vozataj je svobodný, když …
Často čekáme v nevhodném vztahu na zázrak, respektive 

důvod ke změně. Vozataj – osobnost – však usiluje o změnu 

ze sebe sama, nikoli z okolností, protože většinou je nastalá 
změna nedobrovolná minimálně pro jednoho ze zúčastně-
ných ve stávajícím svazku. Vozatajova levá ruka drží opratě – 
mentálně řídí s� ngy, tedy nedopouští, aby si z něj udělaly oběť 
rigidní návyky, vyčpělé emoce, zastaralé programy, nefunkční 
vzorce. Ví, že život vně lze měnit pouze v rámci jeho vlast-
ního úkolu, ale to, co může měnit velmi efektivně a účinně, 
jsou vlastní vnitřní reakce na druhé včetně uvědomování si 
toho, do jaké míry on sám podporuje či zabraňuje rozvoji 
druhého.

Co nám archetyp Vozu ve vztahu 
umožňuje?

Život se nepřetržitě odehrává skrze tři faktory, kterými je 
zrod, stabilizace a zánik. Tento cyklus běží na mnoha rovinách 
osobnosti a samozřejmě je zcela individuální. Ve vztahu jsou 
přítomna dvě individualizovaná vědomí, se svými vlastními 
vývojovými fázemi a cykly. Archetyp Vozu zde zdůrazňuje 
nutnost uvědomování si, v čem jsem svému partnerovi opo-
rou pro jeho individuální růst a kde se setkáváme v podobném 
nastavení, které vytváří pocit vzájemnosti a je umožněním 
pro vývoj obou i vztahu jako takového i kde on podporu-
je má vlastní nová umožnění, schopnost jiných náhledů 
a posunů.

Příprava na cestu
Zní nám naprosto logicky, že pokud chceme jet autem 

na cestu kolem světa, svědomitě se na tento počin připra-
víme včetně kontroly vozu, protože není naším přáním po-
znat servisy lemující celou naši trasu. Archetyp Vozu vybízí 
nejen k vyjetí na neznámou trasu, ale i k pečlivé přípravě, 
tedy opravdovému vnitřnímu rozhodnutí, včetně uspořá-
dání vnější reality způsobem, který odpovídá naší současné 
autenticitě. 

Rozchod jako vysvobození
Ať se člověk rozchází ze svého rozhodnutí či rozhodnutí 

svého dosavadního protějšku, vždy je tato zániková fáze složi-
tým procesem pro vztah jako takový. Archetyp Vozu je jednou 
z tarotových karet, která vnáší do děje osvobozující energii, 
možnost rozplést složité vztahové vazby a jet životem dál s vě-
domím toho, že neosvobodil pouze sebe sama, ale i svůj pro-
tějšek, který musí opustit známé město také, protože odcho-
dem jednoho přestalo existovat. Tím se mu či jí naskytla úplně 
stejná příležitost být sám sebou, opět se nadechnout, ozdravit, 
najít v sobě radost a důvěru v život a časem i lásku. 

Text: Markéta Vostrá

Já & ty

Život žitý skrze nás si zajišťuje nekonečnou proměnlivost 
děje mnoha způsoby. Ten nejkrásnější, nejdramatičtější, 

nejintenzivněji žitý, neustále zkoumaný a probíraný, vynášený 
i zatracovaný se děje mezi opačnými pohlavími.

TAROT 
a vztahové vazby:

VŮZ
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Městečko Panenský Týnec se nachází u jižního okraje okre-
su Louny a Ústeckého kraje. Stojí zde nedostavěný gotický 
chrám, o kterém není historicky známo, kdy byl přesně zalo-
žen a který si do dnešních časů uchoval mnoho dalších záhad. 

Chrám pravděpodobně založil Plichta ze Žerotína – slav-
ný bojovník žijící v letech 1291–1322. Stavitel Kamil Hilbert, 
lounský rodák, tuto stavbu podrobně zkoumal a vyjádřil se, 
že náleží k huti Petra Parléře, stavitele svatovítského chrámu. 
Chrám se skládá z kněžiště 21 m dlouhého, 9 m širokého 
a přes 20 m vysokého. Dvě gotické orlice nad portálem svědčí  
o tom, že dílo bylo budováno v roce 1321. Stavba asi pokračo-
vala zvolna z důvodu nedostatku � nančních prostředků. Lze 
tak soudit podle nevyplněných děr od lešení. Od požáru kláš-
tera v roce 1382 zůstal chrám nedostavěný. 

Chrám stojí na silné léčivé zóně. Středověcí stavitelé se 
na rozdíl od těch dnešních zajímali o působení zemských 
a kosmických energií. Tato zóna má tvar kříže – v místech, kde 
se zóny kříží, se léčivá energie násobí. Pozitivní energie místa 
přináší lidskému organismu vitalitu, optimismus a mírní dep-
resivní stavy. Energie vyzařující na tomto místě posiluje obra-
nyschopnost organismu. Dlouhodobější pobyt nebo častější 
návštěvy se doporučují lidem po mozkové obrně, mozkové 
mrtvici a po veškerých úrazech hlavy. Harmonizaci organis-
mu zde zažívají lidé citliví až přecitlivělí. Energie napomáhá 
uvolnění a zmírnění depresivních tenzí.

Habart ze Žerotína založil ve třináctém století v Panen-
ském Týnci klášter (bývalý klášter klarisek sousedil s nedo-
stavěným chrámem) zasvěcený svaté Anežce. Chtěl tím podě-
kovat české patronce za to, že vyléčila jeho ženu Scholastiku 
z neplodnosti. Vzhledem k tomu, že Anežka zemřela v roce 
1282, je možné, že klášter kdysi osobně navštívila. Místní také 
věří, že tu leží její ostatky. 

Nedaleko u obce Klobuky stojí nejslavnější český pravěký 
menhir. Kamenný muž, Kamenný pastýř, Kamenný slouha či 
Zkamenělec měří přibližně tři metry a je prý také centrem dodá-
vání energie. Pověst vypráví, že až tento Kamenný muž stane na 
prahu klobuckého kostela, nastane konec světa. Kdykoli se ozve 
hlas zvonu, udělá prý Kamenný muž krok, nicméně jeho délkou 
je pro lidské oko nespatřitelný, krok menší než zrnko písku, a tak 
se zdá, že je ještě spousta času.                   Text: Věra Šourková

Naši předci znali energetické účinky 
země a mistrně je využívali. Svědčí 
o tom i výběr místa pro stavbu 
velkých katedrál, které stojí nad 
silovým bodem země či meandrech 
podzemních řek. Jedním z léčivých 
míst u nás je Panenský Týnec.

Země

PANENSKÝ TÝNEC                          
Místa síly: 

OBJEDNÁVKY
tel.: (+420) 776 80 60 40 � e-mail: info@polarisdisk.cz

www.polarisdisk.cz � fb.Polaris CZ

POLARIS disk lze aplikovat při všech 
typech bolestí, gynekologických potížích, 
bolestech páteře a kloubů, obezitě, naru-
šeném libidu a potenci, sterilitě, hemoroi-
dech, zácpě a problémech se střevy, plic-
ních a srdečních problémech, problémech 
štítné žlázy, bolestech hlavy, dutin, při ne-
spavosti a špatné náladě.

MUDr. Dino Tomić, 
gynekolog a porodník

Již více než dvacet let zkoumá různé 
léčebné metody nespadající do kla-
sické medicíny. Zabývá se kvantovou 
a biorezonanční medicínou, homeo-
patií, akupunkturou a energetickými 
technikami.

cena 990 Kč + poštovné a balné 100 Kč

Energie, která léčí a omlazuje
Výsledky, kterých dosahovali Georges Lakhovsky a Nikola Tesla ve 
40. letech minulého století aplikováním vysokofrekvenčních oscilátorů 
a vortex antén jsou obdivuhodné, a to u velkého počtu pacientů s růz-
nými zdravotními problémy. Jedním z jejich geniálních vynálezů je i PO-
LARIS disk. Je to malý předmět, který bez vnějšího elektrického napáje-
ní vyvolává u uživatelů takové výsledky, že zasluhuje velkou pozornost 
a obdiv. S POLARIS diskem v rukou se bez jakéhokoliv školení stanete 
mocným a vrcholným léčitelem. S tímto jednoduchým nástrojem jsme pro-
váděli různé experimenty – např. na rostlinách: ty, které byly vystaveny 
působení POLARISu, prospívaly mnohem lépe než ostatní.

Zkušenosti uživatelů
Také lidský organismus za velice krátkou 
dobu působení POLARISu regeneruje 
a mnohé zdravotní problémy mizí. Ně-
které problémy, např. lokomotorického 
systému (kostra a její funkční části), kte-
ré se pacienti bezúspěšně snažili vyléčit 
klasickými postupy léčby, se nám podařilo 
vyřešit aplikací POLARIS disku. Některé 
z tzv. chronických nemocí, jako je např. hy-
potyreóza, známá jako Hashimotova ne-
moc, se nám podařilo dostat pod kontro-
lu. Jak je známo, štítná žláza je dirigentem 
celého našeho organismu. Její hormony 
kontrolují metabolismus. Při její hypofunk-
ci dochází k náhlé devastací orgánů, ob-
jevují se autoimunitní nemoci a organis-
mus rychle stárne. Přikládáním POLARIS 
disku 1x až 2x denně na 10–15 min. ne-
jenže zlepšíme funkci štítné žlázy, ale 
i u zdravých lidí se nastartuje vitalita 
a proces omlazení. Již nyní máme zpětné 
informace od mnoha uživatelů POLARISu –od vděčnosti těch, kteří mnoho let nemohli 
spát a nyní s POLARIS diskem vedle postele spí jako nemluvňata, až po ty, kteří měli různé 
jiné zdravotní problémy, které užíváním POLARIS disku zmizely.
V rámci své gynekologické praxe mohu potvrdit fenomenální účinky užívání POLA-
RIS disku. Radím svým pacientkám, aby ve chvílích, kdy pĳ í kávu a rozmlouvaji s pří-
telkyní nebo jen odpočívají, seděly na POLARIS disku. Ukázalo se, že je to dostačující 
terapie k vyřešení různých problémů od banálních vaginálních infekcí až po vážné gy-
nekologické problémy. Používáním POLARIS disku posílí muži svou prostatu, zlep-
ší libido, a tím i svůj sexuální život. Je známo, že u žen snížením nebo ukončením hor-
monální aktivity vaječníků dochází k rychlému stárnutí a zhoršení zdraví, ať se jedná 
o osteoporozu, kardiovaskulární problémy apod.

Stimulací spodní části břicha se řeší 
dlouholeté problémy s trávením i ops-
tipací a vzhledem k tomu, že se urychlí 
funkce střev i celkového metabolismu, 
redukuje se i tělesná váha. Pacienti, kteří 
stimulovali oblast čela, byli překvapeni, 
co se vyloučilo z jejich nemocných dutin. 
Stimulací jater a sleziny podpoříte deto-
xikaci organismu a posílíte imunitní sys-
tém. Máme informace i o tom, že někteří 
pacienti stimulovali pankreas, zmenšili 
dávky inzulinu a znatelně zlepšili své 
zdraví. Seznam všech zkušeností s apli-
kací POLARIS disku je opravdu dlouhý, 
ale je důležité zdůraznit, že neexistuje 
žádný zdravotní problém, který by PO-
LARIS úspěšně neřešil. On jednoduše 
mnohonásobně posiluje přísun bioener-
gie do našeho organismu, a tím podpo-
ruje jeho schopnost uzdravení přírodním 
způsobem. My všichni máme ve svém or-
ganismu všechny mechanismy samouz-
dravení i všechny přírodní léky, kterými se 
nemůžeme předávkovat. Problém nastá-
vá, když dojde k blokádě průtoku energie 
a snížení její hladiny, což právě POLARIS 
úspěšně řeší.
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V dávných časech se vypravovali muži – brtníci do lesů, 
aby v dutinách stromů nacházeli divoká včelstva a tím i jejich 
produkci – med. Další vývoj přivedl včely do blízkosti lid-
ských obydlí, kde jim byly stavěny kláty – špalkové úly, často 
s vyřezanou lidskou podobou. Vývoj úlů se stejně jako brt-
nictví měnily do dnešní podoby včelařství. Nás však zajímá 
výsledek těchto včelích i lidských snah, a tím je med.

Dnes existuje mnoho druhů medu – jetelový, řepkový, li-
pový, akátový, med luční či tmavý lesní med, což je jen malý 
výčet stovek různých medů. Med můžeme získat i v mnoha 
podobách – klasicky známý vytočený med, med v původních 
plástvích či pastový med. 

Med pro harmonizaci
Med obsahuje značné množství výživných látek, díky kte-

rým je vysoce účinný pro své antibakteriální, antiseptické 
a probiotické aktivní látky. Med obsahuje aminokyseliny, en-
zymy, vitaminy a z minerálů zejména vápník, železo, měď, 
hořčík, draslík, zinek a fosfor. Další účinky jsou v podobě an-
tioxidačních schopností a zajištění zejména skrze � avonoidy 

a fenolové kyseliny. I další včelí produkty, jako je mateří kašič-
ka, propolis a včelí vosk, mají rozsáhlé spektrum účinností.

Med pro krásu
Med se uplatňuje v mnoha kosmetických produktech a je 

součástí krémů, pleťových i vlasových masek, tělových zábalů 
a masážních krémů. Medová masáž, kterou používají hlavně 
ruští terapeuté, má silné detoxikační účinky. Med také hojí 
drobná povrchová poranění a popáleniny. Med je kvalitní 
a hodnotnou přísadou do domácích čerstvých obličejových ma-
sek. Med slouží také jako pomáda na popraskané či suché rty.

Med pro chuť
Med je v kuchyni člověka od nepaměti. Ať již přírodní či 

upravený například do podoby kvašeného alkoholického ná-
poje medovina, které se říkalo „nápoj bohů“ či jako tradiční 
přísada do perníku. Medem ochucujeme krémy, tvarohy, jo-
gurty i zmrzliny. Můžeme si upéci medovník či medem spojit 
rozemleté mandle a pochutnat si na marcipánu.

Na co si dát pozor
Skladovaný med postupně krystalizuje. Pokud jej chceme 

mít opět v tekuté formě, rozpouštíme jej ve vodní lázně při 
teplotě, která nedosahuje nad 40 stupňů. Med skladujeme při 
pokojové teplotě a nakupujeme ho u vyzkoušeného, poctivého 
včelaře.  

Text: Judita Korfová

O zázraku jménem med jsou 
záznamy již u dávných Sumerů, 
Babyloňanů i v indických 
posvátných védách. Med byl 
obětinou, používal se při žehnání 
i balzamování. Med je dnes zcela 
samozřejmou součástí mnoha 
dezertů, nápojů, pokrmů, slouží 
lidstvu jako pochutina i jako lék.

ZÁZRAČNÝ 
MED

Uzdravme se 
jídlem: 
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Martino, jak se čarodějka 
stane čarodějkou?

Nejdřív jsem začala s homeopatií. Děti byly malé a mě 
okouzlila svou bezpečností a zejména tím, že pokud dobře 
trefíte lék, uvidíte zázrak na vlastní oči. V době, kdy byly děti 
v pubertě, se můj život začal komplikovat. Byla jsem neustále 
nemocná, děti samý průšvih a vztah šel od deseti k pěti. Tehdy 
jsem se potkala s energetickým léčením. 

S jakými energiemi a typy 
léčení pracujete?

Pracuji s energií reiki, která je tady asi nejznámější. Vyladí 
jednotlivé energetické vrstvy, můžete s ní vyčistit čakry, po-
slat si energii předem, když víte, že vás čeká třeba zubař nebo 
operace.

Lze k léčení použít i jiné energie? 
Já používám ADT (aktivní duchovní energie). Ta si umí 

poradit se symptomy (svědění, bolest, žlučníkový kámen) 
nebo třeba spazmy – super na bolavá záda, uvolní blokády a za 
chvíli je po bolesti. ADT pracuje i s energetickým působením 
polodrahokamů, jako je křišťál, růženín nebo smaragd.

Kterou energii při práci 
využíváte nejvíce?

Nejvíce využívám Arolo-Tifar. Je podobná reiki, jen je ještě 
jemnější, vibračně výš. To, co zvládne reiki za hodinu, umí Arolo 
za 10 minut. Tahle energie jde opravdu do hloubky těla, pomáhá 
orgánům v jejich regeneraci. Reiki a jeho znalost je základem 
tohoto učení, pracuje od symptomu k příčině, Arolo hledá ko-

řen řešení a je v tu chvíli jedno, jaké příznaky jsou viditelné. Je 
to úžasný diagnosticko-léčebný systém pocházející z Atlantidy.

Co může očekávat klient 
při první návštěvě? 

Při první návštěvě začínám vždy rozhovorem. Co vnímá 
jako svůj největší problém. Často to není zdravotní stránka, 
ale psychika nebo vztahy. Ptám se i na stravovací návyky, pitný 
režim a třeba i na to, jak je spokojený v práci, nebo co doma. 
Ono totiž nestačí dát tělo do harmonie, to je jen první krok 
k uzdravení. Musí pak pro to chtít udělat i něco on sám. Nedá 
se přehodit zodpovědnost za život na někoho jiného a je jedno, 
koho si vyberete jako berličku – lékaře, léčitele. Proto je potřeba 
i důvěra v tomto vztahu, aby klient chtěl pokračovat sám.

Jak využíváte energie v každodenním 
životě vy osobně?

Energie mě provázejí každý den jak v pracovním, tak 
v osobním životě. Doma chce „poléčit“ nejčastěji můj muž, 
když přijde unavený, a pak také náš pes. Zvířata všeobecně 
milují energie a u akutních potíží je efekt vidět velmi rychle. 
Máme velkého a velmi temperamentního psa. Když si pořezal 
packu, zvládli jsme ji zahojit během týdne, dokonce bez šití. 
Pro sebe používám energie, třeba když jsem unavená. Když 
mám nějaké potíže nebo nevím, jak něco vyřešit, prosím o po-
moc anděly. Komunikuji s nimi a buď mi ukážou cestu, nebo 
dostanu nějakou radu. Jsou pro mě každodenními pomocníky.

Vydáváte i e-booky. O čem jsou 
a kde si je ženy mohou zakoupit?

Ano, většina z nich je na mých webových stránkách 
masaze-reiki-martina.cz volně ke stažení. Učím například 
správně dýchat a uvolňovat tělo. Ženám ukazuji, jak úžasné 
je být ženou a třeba i to, co nám dává menstruační cyklus za 
dary. Zakoupit se může e-book Žít příběh svojí duše. Je to ta-
kový průvodce, jak začít pracovat sama se sebou. S vlastním 
tělem, s tím, co si neseme z rodiny. Jak najít vlastní talenty, 
zvýšit své sebevědomí.  Každý si neseme ve své hlavě spoustu 
omezení a je to škoda, brání nám plně rozvinout vlastní po-
tenciál. E-book je plný meditací a různých cvičení. Součástí 
jsou také pracovní listy.  

Text: Soňa Pařížská

Mezi nebem a zemí

MARTINA 
JUNGROVÁ: 

Mou vášní je 
pomáhat druhým
Díky masážím a prací s energiemi 
učí ostatní žít život v pohodě 
a rozvíjet se. Se kterými energiemi 
pracuje a jak vám může pomoci?
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sobení přírodních zákonů na lidský organismus jako celek, 
nikoli jen na jeho část, jak to dělá klasická medicína. 

Čím je homeopatie účinná?
Homeopatie respektuje individualitu člověka a při řešení 

potíží jde skutečně do hloubky, až na samou prvotní příčinu 
onemocnění. Vykoření problém, pozvedne vitální sílu a na-
stolí rovnováhu v mysli i těle každého organismu. V průběhu 
homeopatických studií jsem objevila i svůj konstituční lék. 
Postupně mi začaly mizet nejen veškeré fyzické obtíže, ale cí-
tila jsem se lépe i psychicky. Tak jsem odkryla oblast, která mě 
nejen baví, ale prostřednictvím které jsem schopna pomoci 
i ostatním lidem. Homeopatické léky jsou navíc poměrně lev-
né, nemají žádné vedlejší účinky, nezatěžují organismus che-
mickými látkami a mnohdy stačí jen malá dávka k odeznění 
nemoci. A tento úžasný proces mě dennodenně nepřestává 
fascinovat. 

Co znamená pojem „akutní 
homeopatie“?

Akutní stav vzniká tehdy, když organismus reaguje na ur-
čitý silný podnět a má obvykle prudký charakter. Může se jed-
nat o úraz, emoční trauma, napadení bakteriální či virovou 
infekcí (chřipka, angína, průjem atp.). To jsou akutní nemoci 
a můžeme si k úlevě pomoci i sami, díky jednoduchým pravi-
dlům. Při akutním předepsání léku vycházíme z úzkého sou-
boru symptomů, který daný člověk v akutní situaci vykazuje, 
a na základě homeopatického principu podobnosti hledáme 
vhodný lék, který tyto symptomy pokrývá.

Bezesporu pozoruhodný je fakt, že na 
stejnou nemoc může být předepsán 
různým lidem i různý lék…

Ano. Homeopat může například na angínu předepsat růz-
né léky. Zajímá ho, jestli vás bolí v krku spíše vlevo nebo vpra-
vo, zda máte žízeň, nebo ne, pokud ano, jestli vám dělá dobře 
spíše studená, nebo teplá voda. Jednoho k tomu ještě navíc 
bolí hlava, druhého vůbec a třetí může mít k tomu navíc ještě 
i jiný příznak, např. průjem nebo horečku. Také záleží, jak se 
pacient cítí – někdo pociťuje silnou únavu, někoho nemůžeme 
udržet v posteli. Každá angína je tedy speci� cká a vždy nás 
zajímá její konkrétní průběh u konkrétního člověka.

Může si předepsat akutní lék nemocný 
sám, či je nutné zajít k odborníkovi?

Předepsat akutní lék svému nemocnému dítěti dokáže ja-
kákoliv maminka nebo člověk, který se zajímá o homeopatii, 
absolvuje kurz akutní homeopatie nebo si pořídí kvalitní lite-
raturu. Sestaví si pak svou domácí homeo-lékárničku, neboť 
platí, že čím dříve si správný lék vezmete, tím rychlejší je šance 
na uzdravení a zmírnění průběhu nemoci. V akutní homeopa-
tii se používají nízké potence léků, které se dají běžně sehnat 
v lékárně. A pokud byste náhodou vybrali špatný lék (to zname-
ná, že symptomy nemoci a léku se nepřekrývají), organismus 
na něj nebude nijak reagovat, takže se nemusíte ničeho obávat.

Mnoho lidí má však více než s akutními 
stavy problém se stavy chronickými. 
Jak tam může homeopatie napomoci 
optimalizaci zdravotního stavu?

Trápí-li vás dlouhodobé chronické potíže, ať už po psychic-
ké nebo fyzické stránce, např. nespavost, migrény, deprese, ek-
zém, menstruační potíže atp., je zapotřebí tyto problémy „vy-
kořenit“ celostním konstitučním lékem, který se předepisuje 
vždy individuálně na míru klientovi. K tomu je již zapotřebí 
absolvovat podrobný vstupní rozhovor s homeopatem.

Co znamená pojem „konstituční léčba?“
Konstituční léčba vychází z celostního pohledu po člově-

ka. Zahrnuje oblast mysli, duše i těla. Tuto léčbu používáme 
u dlouhodobých chronických potíží, ale i u těch, které se opa-
kovaně vrací. Každý člověk patří k některému konstitučnímu 
typu, to znamená, že má určitý vnitřní sklon myslet a reagovat 
nějakým způsobem v různých situacích. Stejně tak vykazuje 
sklony k určitým nemocem. Některé z nich máme vrozené, 
jiné získáváme během života vlivem zátěžových situací. Od-
straníme-li tento sklon, harmonizujeme vitální sílu člověka 
a nemoc odchází. To je smyslem podání konstitučního léku.

Může člověk sám sobě nalézt 
svůj konstituční lék?

Konstituční předepsání léku by mělo být vždy v rukou zku-
šeného homeopata. Pokud se objednáte na konstituční léčbu 
v samém počátku obtíží, homeopatie vykazuje v tomto stadiu 
nejlepší výsledky. Často mám však ve své poradně klienty, kteří 
přicházejí s potíží, která vznikla i před 15–20 lety, klasická me-
dicína už jim nemá co nabídnout a projevy nemoci se s věkem 
spíše zhoršují. I v tomto případě lze homeopatií pomoci, ale 
je zapotřebí počítat s tím, že výsledek se nedostaví hned, je to 
dlouhodobý proces vyžadující spolupráci i trpělivost ze strany 
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Mezi nebem a zemí

Homeopatce Lence Šebkové 
nadělil osud do vínku

 narození do rodiny, kde
 léčení běžných zdravotních

 obtíží přírodní, či jak se
 dnes říká alternativní 

cestou, bylo naprosto běžné. 
Babička Lence předala

 rozsáhlé zkušenosti 
v oblasti fytoterapie 

neboli bylinkářství. Lenka 
Šebková je autorkou 

e-booku Velký homeopatický 
lexikon akutních stavů.

cesta propojení
HOMEOPATIE – 

Lenko, kdy přišlo uvědomění, že 
tvá životní cesta vede do oblasti 
souhrnně zvané lidská bytost?

Každý z nás se dříve či později začne zajímat, proč tu vlastně 
jsme, jaký smysl má náš život, jaké je jeho poslání. I já jsem se 
ptala. A v průběhu mnoha let jsem hledala odpovědi v mnoha 
seberozvojových knihách, seminářích, v tanci či józe. Pochopila 
jsem, že vesmír funguje podle úplně jiných principů a že jen já 
sama jsem příčinou všeho, co se děje v mém životě.

Co tě přivedlo konkrétně k homeopatii?
V jednom náročném životním období jsem měla hodně zdra-

votních potíží a klasická medicína nabízela vždy jen dočasnou 
záplatu na aktuální problém, ale nikdy se nepátralo po příčině 
všech těchto potíží. Tělo a mysl jsou spojené nádoby a nelze ře-
šit jen fyzické příznaky, ale organismus jako celek. Proto jsem 
hledala alternativy. Setkala jsem se s tradiční čínskou medicínou 
a homeopatií. Homeopatie mi pomohla nalézt odpovědi na 
mnohé otázky týkající se koloběhu života, vitální síly nebo pů-
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Zdravý člověk má na sta 
přání, nemocný jen jedno

Co je vlastně nemoc? Dopad na fyzické tělo z dlouhodobé 
stagnace, blokace a uvíznutí některých částí bytosti v životních 
situacích, vývoji, zrání. Nemoc obsahuje klíč v samém názvu. 
Ne-moc, nemohoucnost, nemohu žít život podle autentických 
požadavků duše. Bylo již mnoha autory zpracováno, jaká pří-
čina způsobuje tu kterou nemoc. 

Nemocný potřebuje opět nalézt 
svoji moc – možnost

Pokud se chceme uzdravit, potřebujeme si plně uvědomit 
svoje životní situace a spolu s fyzickým tělem, emocionalitou 
i mentálními návyky uzdravovat především je. Fyzické tělo 
„pouze“ kopíruje energetický stav, ve kterém se dlouhodobě 
nacházíme. Nevhodná práce, bezobsažné či tíživé vztahy, naše 
vlastní setrvalé nás ničící mentální návyky, nesprávné místo 
k žití, cesty, po kterých náš osud nevede, respektive nelze jej 
na těchto cestách smysluplně naplnit, nesprávné zacházení 
s fyzickým tělem, nestarání se o něj či přímo jeho ničení…

Mýty a dogmata předků
Lidé často žijí v domněnce, že pokud měli předkové napří-

klad cukrovku, nedá se nic dělat, je to genetika, mám ji tedy 
také. Pokud vnímáme nemoc jako nesprávný růst návyků, 
které potřebujeme odložit, aby se do našeho žití vrátila rov-
nováha, a tím i stav zdraví, je potřeba si uvědomit, že i při 
veškeré úctě k předkům zřejmě i jim se vloudila do programu 
chybka. Díky tomu, že ji napravíme, tedy uvedeme energie do 
rovnováhy, prokážeme sobě, jim i svým potomkům nemalou 
službu. Není to tedy o pasivním přijímání daného stavu, ale 
o aktivním nacházení příčin a následných proměn.

Někdy nejvíc pomáhá nic
Abychom to však neměli tak úplně jednoduché, v případě 

nemoci nelze zobecňovat, neboť každému zcela individuálně 
umožňují uzdravení zcela jiné situace, než mají ostatní. Ně-
kdy zabírá iniciativa, někdy odevzdání, smíření, klid, pokora. 
Někdy pomůže čin, například odpuštění, smíření se s někým. 
Naši předci konali za uzdravení reálné počiny. Obětovali bo-
hům, zapalovali svíce, modlili se, konali obřady, aby jejich ži-
voty uzdravila milost boží. Zřejmě by se podivovali našemu 
posedávání v čekárnách obvodních lékařů, kteří mohou mno-
hé, ale uzdravit naše životní situace opravdu nemohou. 

Andělé nás uzdravují
Říká se, že když je nouze nejvyšší, pomoc Boha, a v tomto 

případě jeho poslů, nejbližší. 
Archanděl Rafael je patronem lékařů, léčitelů, léčení 

a uzdravování. Pokud je před námi nějaký lékařský zákrok, 
můžeme jej požádat, aby vedl ruce našeho lékaře. Archanděl 
Uriel nám pomůže s uzdravením situací. Mumiah je andělem 
zázraku i uzdravení, stejně jako Shekin, která je významnou 
pomocnicí v procesu uzdravování. 

Text: Anna Jančíková

Každý z nás má tisíce přání 
a utkvělou představu toho, že 
až se mu vyplní, začne konečně 
ten opravdový, koncentrovaným 
štěstím nasycený život. Do té doby 
je to pouhé přežívání s vidinou cíle. 
Avšak stačí jen málo, aby si člověk 
uvědomil, že život se děje nepřetržitě 
a pouze my mu dáváme hloubku, 
výšku, rozměr, radost, štěstí. Tím 
zázrakem, který lidské bytosti dá 
pocítit, jak marnotratně doposud 
nakládal s tím, co má nejcennějšího, 
tedy s životním časem, je nemoc.

ANDĚLÉ 
nás uzdravují

Mezi nebem a zemí

klienta. Pokud se podaří objevit skutečnou příčinu (etiologii) 
onemocnění, která často bývá v mentální oblasti (např. obje-
vení astmatu po úmrtí člena rodiny nebo ekzému po rozchodu 
s partnerem atp.), šance na trvalé uzdravení je vysoká.

Jak široký záběr má homeopatie 
z hlediska možností uzdravení?

Tím, že se jedná o celostní medicínu, záběr je opravdu 
široký. Homeopatie léčí člověka, ne nemoc. Základem je na-
jít správný konstituční lék pro daného jedince, to znamená, 
že lék jej bude pokrývat jak na úrovni fyzické, tak mentální 
i emoční. Pak je úplně jedno, s jakým typem problému přichá-
zí. Při celkovém zlepšení vitální síly se postupně navrací nejen 
zdraví, ale také radost, energie a dobrý životní pocit.

Pokud máme konstituci silnou, máme 
silnou i vitální sílu (pro odolání 
nemoci). Pokud máme konstituci 
slabší, je slabá i vitální síla člověka… 

Konstituční homeopatie je schopná efektivně pomoci od 
různých potíží, které jsou obtížně řešitelné standardními lé-
kařskými metodami, ale dokáže fungovat i paralelně s klasic-
kou léčbou. Nejčastěji za mnou lidé chodí s problémy, jako je 
nespavost, úzkosti, deprese, poruchy menstruace, neplodnost, 
migrény, zažívací potíže, ekzémy, alergie, bolesti pohybového 
aparátu, oslabená imunita a časté nachlazení, autoimunitní 
potíže a řada dalších.

Vadí, či nevadí, když klient nevěří 
v účinnost homeopatie?

Každý by si měl vybrat sám, jakým způsobem se chce 
(vy)léčit. Nikomu nic nevnucuji a k cíli vede více cest. Co se 
týče víry nebo nevíry v homeopatii – podívejme se například 
na léčbu kojenců nebo zvířat. Ti jen těžko mohou odlišit pří-

jem jedné „cukrové pilulky“ od běžné stravy. Právě u kojen-
ců vidíme výsledky léčby nejmarkantněji, díky jejich velké 
vitální síle, která zatím nebyla potlačena mnoha chemickými 
léky. 

Také víra drůbeže, psů a koček v homeopatii je jistě velmi 
spornou záležitostí. Rovněž bývá homeopatický lék podáván 
lidem v bezvědomí a i v tomto případě působí obvyklým způ-
sobem, jako by byl podán člověku při vědomí. Nechť si tedy 
úsudek udělá každý sám.

Pokud tě někdo chce navštívit ve tvé 
poradně, nač se má připravit?

Na začátku je zapotřebí absolvovat vstupní konzultaci, kte-
rá trvá zhruba 90 minut. Budu vám klást hodně otázek, abych 
vás mohla co nejlépe poznat – kdo jste, jak žijete, co vás trápí, 
z čeho máte strach, jak reagujete v určitých situacích, zajímá 
mě celková anamnéza od vašeho dětství až po současnost, 
abych mohla správně určit váš konstituční lék.

Více než lékařské diagnózy mě zajímá, jak se vaše nemoc 
projevuje konkrétně u vás a jak moc vás omezuje v běžném 
životě. Je dobré popsat své pocity a zkušenosti vlastními slo-
vy. Pro homeopaty jsou důležité věci, které nejsou na první 
pohled vidět, věci, které byste nám měli říct. Nejlepší rada je 
být sebou samými. Prostě vyprávějte svůj příběh, jako byste ho 
vyprávěli svému dobrému příteli.

Po vstupním pohovoru samostatně případ analyzuji, zhru-
ba do týdne nastíním plán individuální léčby, doporučím pří-
padná režimová opatření a vyberu vhodný homeopatický lék. 
Cena vstupní konzultace je 1000 Kč, následné kontroly stojí 
400 Kč. První kontrolní konzultace probíhá do 6–7 týdnů od 
podání homeopatického léku a trvá přibližně 30 minut. Další 
kontroly se uskutečňují v závislosti na typu obtíží a vývoji si-
tuace, obvykle 1x za dva měsíce. 

Text: Anna Jančíková

Homeopatie respektuje 
individualitu člověka a při řešení 
potíží jde skutečně do hloubky, 

až na samou prvotní příčinu 
onemocnění.
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Vlas je nesmírně pružné, vrstevnaté vlákno tvořené pře-
vážně z proteinů a vody. Jeho strukturu můžeme přirovnat 
například k zavřené šišce či střešním taškám. Vlas se skládá 
z takzvaného kortexu, ve kterém je obsažen pigment, který 
určuje barvu našich vlasů, kutikuly, která chrání kortex a kte-
rá určuje poréznost vlasu, a tedy i jeho absorpční schopnosti, 
a jádra – medully. Zdravý vlas je pružný, lesklý, naplněn 
energií.

Péče o vlasy jako o nejjemnější hedvábí
Dokážeme si představit, že vlastníme nadýchaný vlněný 

svetr či lehounký hedvábný šátek, a dáme jej vyprat do pračky 
v horké vodě, chemickém prášku a následně stejně chemické 
aviváži. Jak budou tato jemná přírodní vlákna časem vypadat? 
S našimi vlasy je to velmi podobné. Pokud je myjeme příliš 
často, převážně chemikáliemi, barvíme, vysušujeme, vlas se 
časem poškodí tak, že již neodráží světlo, je matný, mdlý, pro-
řídlý, lomivý, třepící se a bez vitality.

Vlas jako detektor vitality
Začněme z úplně jiného soudku. Vlas je viditelným pro-

jevem naší intuice, naší životní síly a energie. Naše energie se 
neustále obnovuje, doplňuje, stejně jako vlas, který neustále 
dorůstá a v těle jej rychlostí růstu mimo buňky kostní dřeně 
málo co předčí. Stejně jako vše tady na zemi, i růst vlasu má 
své fáze. Aktivní růstová fáze vlasu trvá v rozmezí tří až pěti 
let. Následuje fáze pasivní, odpočinková, kterou vystřídá fáze 
� nální, která trvá přibližně sto dní, a poté vlas vypadne. Každý 

vlas má svůj vlastní cyklus, čímž je zajištěna stabilní, rovno-
měrně se střídající výměna, během které může vypadnout až 
sto vlasů denně, kdy hovoříme o přirozeném procesu. Padání 
nad tento počet vlasů je již způsobován nějakým problémem.

Padání, lámání, plešatění
Pokud chceme zabránit této hrůzostrašné trojici v jejím ni-

čivém konání, musíme se zaměřit především na svoji stravu 
a doplnit do ní nejlépe v přírodním stavu vitaminy a minerály. 
Velkou službu nám prokážou pivovarské kvasnice, ve kterých 
se nacházejí vitaminy řady B, je důležité doplnit selen, zinek, 
jód, vitamin C a vitamin F v případě předčasně šedivějících 
vlasů. Padání vlasů může mít však i příčiny v hormonální ne-
rovnováze, stresu, virových či bakteriálních infekcích, anémii, 
prodělání šoku či genetické predispozici.

Správná péče a správný střih dělají divy
Vlasy jsou pokladem, o který je potřeba se starat adekvát-

ně, tedy mýt, barvit i vysoušet šetrně a pokud možno pou-
ze v přírodních látkách. Vlasy je potřeba rozčesávat jemně, 
abychom si je nevytrhávali a nepoškozovali. Pokud svěříme 
péči o ně přírodě, tedy konkrétním lunárním fázím, náš vlas 
tím nesmírně získá. Ale o tom až příště. Nicméně prozradit 
můžeme dny, ve kterých vlasy obnovují svoji vitalitu, hustotu 
a nadto rychle dorůstají, což na druhou stranu nepotřebují 
ženy, které si zakládají na precizním střihu. 

Ideální čas na stříhání vlasů je při 
dorůstající fázi luny ve znamení Lva 
a Panny

Tento rok připadá tato fáze na dny 11. 5.–14. 5. To samo-
zřejmě neznamená, že během roku nejsou již žádné vhodné 
dny, nicméně pokud chceme odstartovat nové dějiny své péče 
o vlasy, je to ideální čas. 

Text: Anna Jančíková

ČAROVÁNÍ 
s vlasy

Kdo by nechtěl zářivou, bohatou, 
životem a energií sršící hřívu? Vlasy 
vypovídají mnohé o našem zdraví, 
vitalitě i osobnosti.

Mezi nebem a zemí

RITUALS38
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(někdy nazývané jako osudové) – ukazuje to, co jsme se v sou-
časné inkarnaci přišli naučit.

Každé číslo v datu narození má svůj 
význam 

Svůj význam má i větší množství určitého čísla i to, zda 
chybí nebo je v mřížce izolované. Čísla v mřížce tvoří tzv. rovi-
ny – ty mají svou vypovídací hodnotu a zesilují „energii“ čísel, 
které tuto rovinu tvoří. Numerologicky se dá „rozebrat“ i naše 
jméno a příjmení (to má však menší vliv než datum narození). 
Můžeme si numerologicky rozebrat i adresu, na které bydlíme, 
či naše telefonní číslo, případně číslo účtu.

Skrze numerologii můžeme rozpoznat, v jakém životním 
cyklu se nacházíme, zjistit číslo osobního roku, osobního mě-
síce i číslo osobního dne. 

Zápis čísel do numerologické mřížky,
políčka 1 až 9

 Políčko 1: Slovní vyjádření. Schopnost vyjádřit své vnitřní 
pocity

Políčko 2: Intuice, cit. Bezprostřední pochopení vjemů bez 
rozumové úvahy, okamžitý vnitřní vhled

Políčko 3: Pojmová představivost, komunikace, schopnost 
myšlením obsáhnout abstraktní pojmy

Políčko 4: Zručnost, přizpůsobivost, stabilita, dokonalost, 
dovednost

Políčko 5: Citová hloubka, zaujetí, citová intenzita, odhod-
lání, nadšení

Políčko 6: Láska, rodina, domov, schopnost ocenit krásu, 
romantika

Políčko 7: Pochopení, účast, potřeba aktivního zapojení, 
společenskost

Políčko 8: Logika, intelekt, racionální uvažování
Políčko 9: Analytické schopnosti, moudrost, idealismus, 

duchovní porozumění, hledání pravdy, zodpovědnost ve vzta-
hu k ostatním

Stručná charakteristika jednotlivých čísel
1: Začátky, aktivita, vůle, nezávislost, samostatnost, cílevě-

domost, pokrok, nadřazenost, vůdcovství, odloučenost
2: Diplomacie, rovnováha, klid, laskavost, spravedlnost, 

protiklad, proměnlivost, vnímavost, intuice
3: Tvořivost, imaginace, čin, síla, samostatnost, energie, 

přizpůsobivost, komunikace
4: Pevnost, vytrvalost, pracovitost, prospěšnost, rozvaha, 

pravidelnost, systematičnost, strnulost
5: Proměnlivost, neklid, nejistota, nestálost, změny, nové 

myšlenky, objevy, svoboda
6: Soulad, klid, harmonie, vyrovnanost, spokojenost, snaha po 

dokonalosti, láska, krása, rodina, bohatství, oddanost, nejistota
7: Moudrost, přemýšlivost, jasný úsudek, dokonalost, bá-

dání, inspirace, citlivost k druhým, zodpovědnost, rozhodnost 
ve všedním životě.

8: Vůdcovství, úspěšnost, vytrvalost, materiální úspěch, 
hledání rovnováhy, karma

9: Univerzum, idealismus, univerzální láska, pravda, vědě-
ní, odpovědnost k druhým, iluze 

Jak se postupuje při numerologickém 
rozboru data narození?

Napíšeme si datum narození, např. 1. 5. 1991. 
Den narození – tzv. psychické číslo je č. 1. 
Měsíc narození je květen, č. 5. 
Rok narození – sečteme čísla roku narození, dokud nezís-

káme jednomístné číslo 1991 = 1 + 9 + 9 + 1= 20 = 2 + 0 = 2. 
Číslo roku narození je č. 2.

Dále sečteme celé datum, abychom zjistili životní číslo: 
1 + 5 + 1 + 9 + 9 + 1= 26 = 8. 

Životní číslo je č. 8. Mezisoučet je 26. Zapisujeme do mřížky 
všechna čísla včetně mezisoučtu (což je č. 2 a č. 6) i životního 
čísla č. 8. Někdy můžeme mít i mezisoučty dva – např. nám vy-
jde mezisoučet 29 – po sečtení máme č. 11 a teprve po sečtení 
jedenáctky nám vyjde životní číslo 2. Do mřížky zapíšeme čísla 
jak z prvního mezisoučtu (2 a 9), tak i čísla druhého mezisoučtu 
(dvě jedničky) a následné životní č. 2. Leckde se dočtete, že číslo 
11 (a číslo 22) je takzvané mistrovské číslo a nesčítá se. Základní 
čísla numerologie jsou 1 až 9, pokud se sejdou dva mezisoučty 
v datu narození, každý mezisoučet má svůj význam – je rozdíl, 
pokud je někdo životní č. 2 z mezisoučtu 20, či životní číslo 2 
z mezisoučtu 11... A je toho mnohem více. 

Text: Věra Šourková

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Mezi nebem a zemí

Za zakladatele numerologie 
je považován řecký � lozof, 

matematik a astronom 
Pythagoras, který žil okolo roku 

500 před naším letopočtem. 
Platon přidal k Pythagorovu 
učení svou koncepci vesmíru 

a čísel. V Platonově pojetí jsou 
čísla vnímatelnou podobou 

neviditelného, k němuž se 
můžeme přiblížit pomocí 

dedukce.

NUMEROLOGIE 
aneb Za číslicemi se neskrývá jen 

pouhý pojem hodnoty a množství
Platonova metafyzika našla pokračovatele v židovském tajném uče-

ní kabale, která zahrnuje soustavu šifrovaných zákonů o původu světa. 
Víra ve skrytý význam čísel sahá daleko do minulosti. Již obyvatelé 

Egypta a Mezopotámie jim připisovali hlubší význam v souvislostech 
s přírodními zákony. V 16. století vzniká kniha, která zahrnuje veš-
keré středověké vědění o číslech. Jejím autorem je Ital Pietro Bongo 
a kniha má název Tajemství čísel (Numerorum Mysteria). Agrippa 
z Nettesheimu se o číslech zmiňuje ve svém spisu Okultní � lozo� e 
(De occulta Philosophia). Slovo „numerologie“ se však (v angličtině) 
poprvé objevilo až v roce 1911 s obecně rostoucím zájmem o okult-
ní jevy. Nápadným shodám čísel věnoval velkou pozornost Sigmund 
Freud například v Úvodu do psychoanalýzy a řada dalších autorů.

Co je základním kamenem numerologického 
rozboru?

Datum narození, to je to, co je nám dáno. Vše má svůj význam. 
Den narození – tzv. psychické číslo – to je naše „psýché“, i měsíc na-
rození, rok narození, mezisoučet a samozřejmě výsledné životní číslo 
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je to období ticha, které je však naplněno napětím. Přepadají 
nás pocity předtuch, těžko potlačitelného vzrušení, neklidu 
a podrážděnosti, potřeby být aktivní a zapálení, nichž však 
chybí směr, kterým se vydat. Cítíme, že něco právě začíná. 
Tato tvář luny není nijak jemná, což potvrzují lidé, kteří mají 
sklony k násilí nebo nejsou emocionálně pevní. Novoluní se 
často vyznačuje iracionálním chováním, i když ne tak vyhro-
ceným jako za úplňku. Nyní formujeme nápady a myšlenky, 
které budeme dále rozvíjet v období přibývající luny.

První čtvrť – dorůstající luna
Srpek luny dorůstá a přináší motivaci. Zdá se, že vše jde 

tak nějak snadněji. Lidé jsou svým způsobem optimističtější 
a uvolněnější a mají větší chuť k zábavě a činnosti. Pak, upro-
střed této fáze, se najednou všechno pozastaví, i když je těžké 
to určit, nebo si toho dokonce povšimnout, protože to probíhá 
v skrytu. Je to, jako kdyby se svět zhluboka nadechl a na chví-
li zastavil. Tato zastávka nemusí být nutně klidná a určitě ne 
statická – pod povrchem stále čeká neklid a vzrušení. Přesto 
je v tomto napětí cítit vyváženost. Pozdě odpoledne nebo brzy 
večer je vidět přesná polovina luny. Tvář napravo ozářená, levá 
v temnotách a spojnice mezi nimi bíle září jako sýr rozkro-
jený nožem se zubatým ostřím. Bylo dosaženo bodu přesně 
mezi novoluním a úplňkem. První čtvrť je časem harmonie 
nebo spíše dynamické rovnováhy, avšak pomíjivé. Jakmile se 
začne naplňovat temná strana luny, tento okamžik pomine 
a energie se opět zrychlí a s blížícím se úplňkem s sebou přine-
se napětí a hybnou sílu. Ovšem tato krátká přestávka je jedním 
z nejkouzelnějších stupňů lunárního cyklu, který se dá využít 
pozitivním způsobem k naplnění našich cílů nebo pro získání 
nového odstínu ve vztahu, ať již sama k sobě nebo k druhým. 
Práce na integraci různých částí sebe, svého já, jako je tělo 
a duch nebo mysl a emoce, přinese velké výsledky a povede 
k většímu sebepřijetí a sebeocenění. Analogie rovnováhy mezi 
světlem a tmou je symbolicky zřejmá: stačí se podívat na ob-
lohu, kde se vznáší polovina luny. Můžeme si uvědomit, že 
integrací přestaneme potřebovat pocity rozpolcenosti a volbu 
buď-nebo, ale že můžeme mít obojí, aniž bychom dominovali,  
nebo naopak byli utlačováni. První čtvrť v sobě nese příleži-
tost něco si z těchto ideálů uvědomit. 

Úplněk
Ve vzduchu vibruje nadšení, optimismus a vzrušení narůs-

tá. Lidé mají více energie a mnohdy nevědí, co si s ní počít, 
proto se někdy projevuje v podobě napětí a kon� iktů. Zvířata 
jsou neklidnější a vzpurnější i akčnější. Letní noci překypují 
vůněmi květin, magickými a exotickými, a za dlouhých večerů 
létají netopýři a loví hmyz. Zimní noci mají zvláštní jiskření 
a jas, které omamují krev a lákají nás ven, i když je venku hodně 
chladno. Za úplňku je v energetickém smyslu dosaženo maxi-
ma síly a moci. Je to vrchol nadměrně éterického napětí, které 

může být až nepříjemné, pokud není vykompenzováno aktivi-
tou, kterou může být například tanec, večírky, fyzický pohyb, 
erotické hrátky, tvůrčí či magická práce. Zesiluje se intuice 
a jasnovidnost. Jako kdyby úplněk byl branou do jiných říší 
bytí, jejichž energie právě teď proudí k nám a my si s ní mu-
síme nějak poradit. Mnoho lidí přepadá nesmírná duchovní 
touha, která může být až k nesnesení. Jakákoli práce, která 
byla za novoluní započata, začíná přinášet své plody, nebo 
se jí aspoň dostává obrovského přívalu síly, aby se mohla po-
sunout na další úroveň. V duchovním smyslu vše dozrává, 
míří ke svému vrcholu, rozhodnutí a možnému uvolnění či 
zakončení. Nejlepší dobou pro energetickou a magickou prá-
ci je období v okamžiku skutečného astronomického úplňku 
a těsně před ním, kdy síla narůstá. Přesto je dobré pracovat 
i po něm, neboť síla ve svém vrcholu ještě chvíli přetrvává 
a hodí se pro léčení nebo spíše pro práci s tím, pro co jsme 
se již rozhodli, než pro začínání něčeho nového. Pro přání, 
na které se potřebujeme soustředit, abychom ho prosadili, je 
doba před úplňkem přímo ideální. Optimální dobou je tedy 
den před úplňkem a také den, kdy skutečný úplněk probíhá. 
I den poté je účinný, ale už poněkud méně.

Poslední čtvrť – ubývající luna
Vzrušení a napětí pomalu odplouvá a luna se noc po noci 

viditelně ztrácí. Nakonec se ještě jednou zastaví, pravou půlí 
v temnotě. Mizející půli luny lze často během dne vidět, což 
se nám může zdát mystické, téměř surrealistické. Vznáší se na 
nebi od soumraku do pozdního rána, bledne, jak se obloha ze-
světluje, jak postupuje den. Cítíme pocit míru při této lunární 
fázi. Je to období uvolnění, lidé i zvířata se chovají citlivěji. 
Nyní je rovnováha zjevnější než za první čtvrti, protože ener-
gie se ztišují, místo aby narůstaly. Jsme přístupnější přijmout 
to, co se nedá změnit, připraveni odložit to, co se nezrealizo-
valo. Přesto je zde ještě magický pocit, který se dá usměrnit, 
máme stále dostatek lunární síly, která nám pomáhá žít. Nyní 
je čas hledat životní harmonii, rozhodně ale mírumilovně od-
kládat nevydařené projekty a pracovat na eliminaci zbývají-
cích překážek, které brání našemu růstu. Odstraňování těchto 
překážek včetně našich zlozvyků nám nyní pomáhá k větší 
celistvosti. Můžeme také pracovat na přijetí sebe sama tím, že 
si dovolíme lidská selhání, na nichž pracujeme, ale musíme je 
také prožívat, pokud hodláme uskutečnit nějaké změny. Na-
konec můžeme pracovat na odstranění veškerých kon� iktů 
a negativity ve vztazích, kdy tak opět činíme pouze ze svého 
úhlu pohledu, aniž bychom se snažili na ostatní zúčastněné 
nějak tlačit, manipulovat s nimi nebo se je pokoušet měnit. 
Někdy si nutně musíme uvědomit, že určité aspekty vztahu 
nebo situace se změnit nedají a jediné, co můžeme dělat, je 
přijmout je a žít s nimi, pokud chceme v životě prožívat pozi-
tivní faktory. 

Text: Věra Šourková

Před dávnými dobami, které si jen stěží dokážeme před-
stavit, kdy naše země byla ještě mladičká, dostala svůj jediný 
satelit, lunu. Široce uznávaná teorie praví, že asi před čtyřmi 
a půl miliony let dopadlo na povrch Země jiné planetární tě-
leso a vymrštilo úlomky do její oběžné dráhy, kde se spojily 
v lunu. Luna je po Slunci druhým nejzářivějším objektem na 
obloze, přičemž jedno těleso osvětluje Zemi ve dne a dru-
hé v noci. Přibližně osmadvacetidenní cyklus luny je spjat 
s ženskou menstruací a rozmnožováním zvířat. Její dorůstá-
ní a ubývání také značně ovlivňuje naše nálady a energetické 
vzorce. Většina lidí si alespoň matně uvědomuje vrcholící na-
pětí nebo vzrušení, když luna dorůstá do úplňku, stejně jako 
jejich postupný pokles, když začne ubývat. Dávné národy po-
važovaly lunu za ukazatel plodnosti a na základě pozorování 
souvislostí s menstruací zřejmě vyvinuly lunární kalendář, 
jehož zbytky nacházíme vryté do kamenů, kostí nebo rohů 
zvířat. Samotný název pro menstruaci je odvozen od latinské-

ho mensis neboli měsíc. Staletí takzvané civilizace nevymýtila 
naše instinktivní reakce na její ubývání a dorůstání ani sílu 
jejího svitu na noční obloze.

Novoluní
Během novoluní dosahuje naše energie ostrého vrcholu. 

Únava a pocity vyčerpání staré luny jsou nahrazeny čilostí, 
která musí nalézt strukturu a směr. Tvůrčí oheň tryská k cíli, 
který ještě nenašel své vyjádření. Je to, jako kdyby blízkost 
luny ke Slunci vyústila v uchopení jejího světla, ale také ve vy-
broušení impulzů k přeměně a dotvoření idejí. Stojíme čelem 
k možnostem, z nichž si máme vybrat. Když je Luna v novu, 
její tvář je obrácena k nám, ale nemůžeme ji vidět, přestože 
tušíme, že tu je. Podobně originální a magické jsou myšlenky, 
které si přejeme ztvárnit a dotvořit. Na začátku lunárního cyk-
lu jsou ještě neosvětlené, dřímají zatím v říši možností a po-
skytují nám pouhý záblesk toho, čím by se později mohly stát, 

Nebe

Čtyři lunární fáze jsou 
obecně známé – novoluní, 
přibývající luna, úplněk 
a ubývající luna. LUNY

Cykly 
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MARS 
ve BERANU:
získávání skrze činnost
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cech, na sebe může brát roli zachránce. Jedná se o idealistický 
a romantický Mars, který potřebuje (a je schopen poskytnout) 
určitou míru citlivosti, záhadnosti a fantazie. Často mívá na-
dání pro tanec. Touží po jednotě, po totálním sexuálně-orgas-
micko-mystickém zážitku. Často se nechává ovládat či svést. 
Netouží druhé nijak diskriminovat. 

Sympatie chová ke: klidnému okolí, jemným stimulacím, 
tajemství sexu, exotice, k vytváření iluzí.

Antipatie chová k: tomu být pod tlakem, hrubosti, banální-
mu sexu, čemukoli pozemskému, k přímé konfrontaci.

Pozitivní vlastnosti: charismatický, jemný, neohraničený, 
dobročinný, sympatický, obětavý, něžný, imaginativní, šlechet-
ný, smyslový, smířlivý, intuitivní, soucitný, diplomatický.

Negativní vlastnosti: těkavý, vyhýbavý, neurotický, nesou-
středěný, poddajný, nechá se svést, klame sám sebe, sentimen-

tální, žijící ve světě fantazie, nekritický, rozmrzelý, frustrova-
ný, nedůsledný, slabý.

Rozhodování: podle nálady, rozhoduje se intuitivně, jedná 
čistě instinktivně, řídí se hluboko v podvědomí tkvícími sklony.

Ventily stresu a agrese: plavání, potápění, tanec, vychutná-
vání si hudby a umění.

Mars v Rybách: 

20. 2.–29. 3. 1964, 30. 1.–9. 3. 1966, 9. 1.–17. 2. 1968, 
15. 12. 1969–24. 1. 1970, 6. 11.–26. 12. 1971, 8. 5.– 20. 6. 1973, 
11. 4.–21. 5. 1975, 30. 3.–27. 4. 1977, 27. 2.–7. 4. 1979, 
6. 2.–17. 3. 1981, 17. 1.–25. 2. 1983, 25. 12. 1984–2. 2. 1985, 
26. 11. 1986–8. 1. 1987, 22. 5.–13. 7. 1988, 23. 10.– 1. 11. 1988,
20. 4.–31. 5. 1990, 28. 3.–5. 5. 1992, 7. 3.–14. 4. 1994, 
15. 2. 1996–24. 3. 1996, 25. 1.–4. 3. 1998, 4. 1.–12. 2. 2000.

V Beranu se projevuje to nejlepší i to nejhorší 
z touhy po sebeuplatnění Marsu. Má obrovskou, ale neovladatelnou zásobu 

syrové energie, která potřebuje ventil, a co je důležitější – usměrnění.

Mars znamení Berana přímo vládne, proto je zde jeho po-
stavení velice silné. Svému majiteli přináší odvahu, horlivost, 
sílu a kuráž, schopnost rychle a rozhodně jednat. Nebojí se 
angažovanosti, chce druhé vést. Je velice nezávislý, chce si vše 
dělat po svém, protože všichni ostatní mu připadají nesmírně 
pomalí. Je přímý, přímočarý, čestný. Jedná se o výborné umís-
tění pro soutěžní sportovní disciplíny. 

Mars v Beranu miluje dobrodružství 
a adrenalinové zážitky

Mars v Beranu má schopnost pořádně se rozzuřit, může být 
až bezohledný a agresivní. Může mít silně vyvinutý sklon po-
važovat sebe sama za tu nejdůležitější osobu. Ve stresu může 
jednat zbrkle a neuváženě. Je ctižádostivý, má schopnost věci 
„začít“, nastartovat, ale s dokončením a dotažením do konce 
už může mít problém – může postrádat vytrvalost a trpělivost. 
V sexuální oblasti je dobyvatel – vášnivý a iniciativní.

Sympatie chová k: rychlé satisfakci, rychlé návratnosti, 
akci, jít vlastní cestou.

Antipatie chová k: pozorování a čekání, ke složitým podmín-
kám, opozici, mít dlouhou chvíli, když se mu zasahuje do života.

Pozitivní vlastnosti: sebejistý, nezávislý, nezdolný, smělý, 
energický, bojovník, neohrožený, přímý, otevřený, odvážný, 
temperamentní, radostný, statečný, vůdčí, plný entuziasmu.

Negativní vlastnosti: egocentrický, nespolupracující, sobec-
ký, plný vnitřních pochybností, agresivní, militantní, netole-
rantní, popudlivý, hádavý, zbytečně riskující, únavný, bezcit-
ný, tyranský, nenasytný.

Rozhodování: spontánní s velkou silou vůle, jedná podle 
momentálního impulzu, hned vzplane.

Ventily stresu a agrese: box, fotbal, střelba, rychlá jízda autem.

Mars v Beranu: 

29. 3.–7. 5. 1964, 9. 3.–17. 4. 1966, 17. 2.–27. 3. 1968, 
24. 1.–7. 3. 1970, 26. 12. 1971–10. 2. 1972, 20. 6.–12. 8. 1973, 
29. 10.–24. 12. 1973, 21. 5.–1. 7. 1975, 27. 4.–6. 6. 1977, 
7. 4.–16. 5. 1979, 17. 3.–25. 4. 1981, 25. 2.–5. 4. 1983, 
2. 2.–15. 3. 1985, 8. 1.–20. 2. 1987, 13. 7.–23. 10. 1988, 
1. 11. 1988–19. 1. 1989, 31. 5.–12. 7. 1990, 5. 5.–14. 7. 1992,
14. 4.–23. 5. 1994, 24. 3.–2. 5. 1996, 4. 3.–13. 4. 1998, 
12. 2.–23. 3. 2000. 

Text: Věra Šourková

MARS
v RYBÁCH:

získávání skrze přijímání

Nebe

Mars v Rybách je tak trochu neuchopitelný a nepolapi-
telný. Podobně jako ryby, které se míhají ve vodě pod zele-
ným příkrovem stromů, z nichž některé víří písek, mívá Mars 
v Rybách nadání maskovat se. Mars se v citlivém znamení Ryb 
neprojevuje agresivně, ale někteří lidé, kteří mají tento Mars 
silně postavený, budou bojovat za slabšího. Právě utrpení 
ostatních může vyvolávat vztek.

Lidé s Marsem v Rybách mají 
potřebu pomáhat druhým

Tito lidé umí směřovat svou energii do umění či do mys-
tiky. Pokud se člověk s Marsem v Rybách ocitne v dlouhodo-
bém stresu, může být náchylný vytvořit si závislost na alkoho-
lu či omamných látkách. V oblasti sexuality je Mars v Rybách 
nesmírně citlivý a také zde, stejně jako ve všech ostatních vě-

Mars v Rybách získává to, co 
chce, delikátními nebo nepřímými 

prostředky. Dalo by se to připodobnit 
k rybáři, který hodí udici a pak sedí 

a čeká připraven přijmout, co mu 
proud života přinese. Jeho činy 

ovlivňují silné emocionální spodní 
proudy, takže musí zjistit, co 

znamenají, jestliže má zabránit tomu, 
aby jím smýkaly sem a tam, což může 

ohrozit vlastní snahu prosadit se.
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prakticky ve všech oblastech života a osvobodit se od všeho, 
co ho omezuje. Je to vskutku výrazný mezník v životě (v letoš-
ním roce se bude týkat především těch Býků, kteří se narodili 
v dubnu).

Blíženci
Obzvláště v první polovině měsíce, kdy Slunce prochází 

znamením Ryb spolu s Merkurem (ten je v Rybách celý mě-
síc), můžete cítit určitý vnitřní neklid, přecitlivělost a emoci-
onální zmatek. Věnujte toto období „vnitřní práci“, věnujte se 
introspekci a meditaci a nečiňte žádná závažná rozhodnutí. 
Venuše ze znamení Vodnáře podporuje rozvoj tvůrčí a umě-
lecké činnosti, přináší inspiraci a taktéž podporuje nalezení 
svobodného prostoru v partnerských a mezilidských vztazích. 

Rak
Dračí hlava procházející vaším znamením vám umožňuje 

nalézt rovnováhu mezi soukromým a profesionálním živo-
tem, mezi vnitřním a vnějším životem. Mars ze znamení Býka 
podporuje vaši houževnatost a cílevědomost. Saturn prochá-
zející Kozorohem přináší možnost vnést do svého – zejména 
profesního – života systém a pořádek a taktéž poukazuje na 
to, že je podstatné přijetí plné zodpovědnosti za vlastní život. 
Neptun a Merkur procházející skrze znamení Ryb podporu-
jí vaši fantazii, imaginaci a soucit. Pracujte vědomě se svými 
emocemi. 

Lev
Během tohoto měsíce pracujte vědomě se svou energií – 

můžete cítit nede� novatelný vnitřní neklid, netrpělivost či 
podrážděnost – věnujte se např. fyzickému cvičení, svou pře-
bytečnou energii ventilujte kupříkladu pobytem v přírodě. 
Můžete pocítit nespokojenost ve vztahu – věnujte se proto 
transformaci vztahu. Od 20. 3., kdy vstupuje Slunce do zna-
mení Berana, pocítíte příliv a vzestup energie a nadšení. 

Panna
16. 3. vstupuje do znamení Panny Selena a přináší hojnou 

podporu, zejména co se týče léčení a čištění fyzického těla. 
21. 3. nastává úplněk v Panně – můžete ukončit vše, co se již 
přežilo a co vás zatěžuje. Merkur prochází opozičním zname-
ním Ryb – můžete mít pocit, že vaše myšlenky jsou jaksi za-
mlžené a chaotické – během tohoto měsíce se spíše nalaďujte 
na své nevědomí, na své emoce, rozvíjejte intuitivní vnímání, 
pracujte na duchovním rozvoji.

Váhy
Během tohoto měsíce je pro vás vhodné zaměřit se na part-

nerské a rodinné vztahy (to se pozitivně odrazí i na profes-
ním vývoji) a také na oblast bydlení. Díky Chironu, který se 
nachází na počátku opozičního znamení Berana, se z vašeho 
podvědomí mohou vynořovat vzpomínky z dětství, zranění 
a křivdy, které jste v raném věku utržili – nyní je můžete ko-
nečně pustit a vyléčit. 

Štír
Merkur a Neptun procházející znamením Ryb podporu-

jí rozvoj vaší fantazie, imaginace, intuice a soucitu. Více než 
kdy jindy se můžete snadno naladit na své nevědomí. Mars 
prochází skrze vaše opoziční znamení – Býka. Můžete pocítit 
netrpělivost a snadněji se necháte lidově řečeno „vytočit“ – vě-
domě pracujte se svou energií, ovládejte se – bude to mít po-
zitivní dopad jak na vaši profesní, tak i na soukromou oblast. 
Uran vstupuje 6. 3. do znamení Býka, který je vůči vašemu 
znamení v napěťové opozici a otevírá před vámi období změn 
a možnost osvobodit se od všeho, co vás omezuje. 

Střelec
Jupiter procházející vaším domovským znamením vám 

nadále přináší nové příležitosti a možnosti – pečlivě si však 
vybírejte, na které kývnete. Zvažte, zda jsou skutečně pro váš 
prospěch. Věnujte se rozšiřování svého duševního a duchov-
ního obzoru, studujte a aplikujte získané poznatky ve svém 
každodenním životě. 

Kozoroh
Saturn procházející vaším znamením se nachází v harmo-

nickém trigonu s Marsem v Býku. V tomto měsíci budete mít 
dostatek houževnatosti a vytrvalosti pro splnění všech úkolů 
a profesních cílů. Dračí ohon procházející vaším znamením 
umožňuje dořešit veškeré nedořešené a neuzavřené záležitosti 
z minulosti a také zharmonizovat soukromý a profesní život.

Vodnář
Do 26. 3. prochází znamením Vodnáře Venuše, planeta 

lásky, vztahů a tvořivosti – věnujte se kultivaci a transformaci 
vztahů ve vašem životě. Lilit také stále ještě prochází Vodná-
řem, proto pozornost věnujte i léčení a přijetí zraněných emo-
cí. Uran vstupuje 6. 3. do znamení Býka, který je vůči vašemu 
znamení v napěťové kvadratuře a otevírá před vámi období 
změn a možnost a osvobodit se od všeho, co vás omezuje. 

Ryby
Dne 6. 3. nastává novoluní ve znamení Ryb a umožňuje 

vám tak symbolicky nastartovat věci, které chcete uskutečnit. 
Mezi 6. a 7. 3. se Slunce ve znamení Ryb nachází v konjunkci 
s vaším vládcem, Neptunem, taktéž ve znamení Ryb – jste 
velice citliví, zahlceni různými vnitřními obrazy, pocity, tu-
šeními. V tyto dny je dobré pracovat s nevědomím, věnovat 
se meditaci – ale nečiňte žádná důležitá praktická rozhodnutí. 
Merkur prochází celý měsíc skrze znamení Ryb.

Duben
Slunce prochází znamením Berana do 20. 4., kdy v 10 ho-

din 56 minut vstupuje do znamení Býka. 
5. 4. nastává novoluní ve znamení Berana, při kterém mů-

žete otevřít a nastartovat nové projekty. 

ASTRONÁHLED 
na březen a duben

Březen
Do 20. 3. prochází Slunce znamením Ryb a celý měsíc pro-

chází tímto znamením i Merkur. Toto období přeje introspek-
ci, usebrání, sebezkoumání, bezpodmínečné lásce, umělecké 
tvořivosti, vnitřnímu zklidnění a odpočinku. 

1. 3. vstupuje Venuše – planeta lásky do znamení Vodnáře, 
ve kterém setrvá do 26. 3. V oblasti lásky a vztahů bude mož-
nost osvobodit se od všeho nefunkčního a dopřát svobodný 
prostor jak sobě sama, tak svému partnerovi. 

Mezi 1. a 2. 3. se bude Venuše nacházet v napěťové kvadra-
tuře s Uranem a v harmonickém sextilu s Chironem: oblast 
lásky, sebelásky a vztahů prochází proměnami, zvraty, osvo-
bozováním a blahodárným procesem léčení. 

Mezi 5. až 28. 3. je Merkur retrográdní: mohou se objevit 
překážky v cestování a komunikaci. Zamysleme se nad vlast-
ními způsoby komunikace i myšlení a tvořme nové „mentální 
programy“, které pro nás budou podpůrné. 

6. 3. nastává novoluní ve znamení Ryb. Nejvýraznější udá-
lostí tohoto měsíce je v 9.27 přesun Uranu do znamení Býka 
na dalších téměř 7 let, které přinášejí „revoluci“ do oblasti 
hmoty, � nancí, materie.

Mezi 6. a 7. 3. bude i Slunce v konjunkci s Neptunem ve 
znamení Ryb – jsme velice citliví, soucitní, můžeme však také 
v sobě cítit určitý nede� novatelný zmatek. 

Mezi 9. až 11. 3. se Mars nachází v harmonickém sextilu 
s Neptunem: využijme tyto dny pro tvůrčí a umělecké aktivity. 

Mezi 13. až 15. 3. je Mars v harmonickém trigonu se Satur-
nem: jsme soustředění a houževnatí. 

16. 3. vstupuje Selena – tzv. „Bílá luna“, která přináší pod-
poru a ukazuje, co je pro nás podpůrné (a co nikoli), do zna-
mení Panny a obrací naši pozornost k „úklidu“ jak fyzického 
těla, tak našeho života a také k analýze vlastního života. 

Mezi 19. až 21. 3. je Mars v harmonickém trigonu s Plu-
tem: máme dostatek síly a odhodlání dosáhnout čehokoli. 

20. 3. ve 23 hodin vstupuje Slunce do znamení Berana 
a startuje nový astrologický rok, nastává jarní rovnodennost – 
energie stoupá, začíná jaro. Ideální čas pro nové začátky. 

Mezi 20. až 21. 3. je Venuše v napěťové kvadratuře s Mar-
sem a mezi 21. až 22. 3. v harmonickém sextilu s Jupiterem.

21. 3. nastává úplněk ve znamení Panny, což je ideální čas 
pro čištění a léčení (nejen) fyzického těla. 

Mezi 23. 3. až 4. 4. je Merkur v konjunkci s Neptunem 
v Rybách: fantazie a imaginace se otevírá a pracuje na plné 
obrátky.

26. 3. vstupuje Venuše do znamení Ryb a otevírá se vzta-
hové období, ve kterém bude důležitý soucit, romantika 
a bezpodmínečná láska. Mars prochází znamením zemského 
a smyslného Býka – v tomto znamení se Mars projevuje hou-
ževnatostí, tvrdohlavostí, je jakoby „zpomalen“ a nemá rád, 
když je tlačen k rychlému rozhodnutí. 

31. 3. vstupuje Mars do znamení Blíženců a přináší energii 
do mentální oblasti. 

Beran
20. 3. vstupuje Slunce do znamení Berana a přináší vze-

stup síly, energie i nadšení. Chiron na počátku znamení Bera-
na umožňuje zaměřit pozornost na vnitřní zranění týkající se 
zejména oblasti sebedůvěry a sebevědomí. Co se týče profesní 
oblasti, zaměřte se na to, čemu se chcete věnovat, v čem chcete 
být úspěšní. Pečlivě vše naplánujte, vytvořte si koncepci, podle 
které se budete řídit. Ponořte se do sebe sama, zjistěte, co vás 
skutečně naplňuje, a běžte za tím.

Býk
Téměř celý měsíc prochází znamením Býka Mars – pla-

neta energie a aktivity. Bude podporovat vaši činnost a cíle. 
Vědomě pracujte se svou energií. 6. 3. vstupuje na bezmála 
7 let do Býka Uran, který mu umožní učinit radikální změny 

Nebe
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Naše kurzy osobního rozvoje napomáhají lidem zvládat stres, těžké životní situace, 
stavy úzkosti apod. Seminář je čistě praktický a prožitkový. Naučíte se zajímavé 

techniky, které vám dodají odvahu, sílu, sebevědomí, pocity sebelásky.

NAŠE KURZY
„Uvolni svoji vnitřní sílu!“              „Zřím a Žiji Své Já“ 

„Dotek Jednoty – Vnitřní Svoboda“
Kurzy navštívilo už přes 1000 velmi spokojených klientů, kterým kurz 

změnil život k nepoznání k lepšímu.

„Ráda bych touto cestou poděkovala Tomovi 
a celému týmu za nádherný prožitkový seminář. 
                     Bylo to úžasné, slovy nepopsatelné! “ – účastnice kurzu Anna.

tel.: +420 777 053 177, www.umenivedomehobyti.cz
www.facebook.com/umenivedomehobyti

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Michal

Tak pojďte na náš kurz 
a zažijte ten nejlepší rok 2019! 

Naučíte se, jak žít šťastnější život!

Chcete změnit svůj život a cítit se zdravě?

Vy ukažte světu, že to se zdravím 
svých dětí myslíte vážně, a my vám 
s tím pomůžeme. Vyrábíme produkty 
pro děti z biobavlny, lnu, ovčí vlny 
a dalších přírodních a tělu přirozených 
materiálů.

www.toconeos.cz

B I O
D Ě T S K Ý

S V Ě T

Náramky z minerálních kamenů, 
rudraksha a kabbalah náramky, šperky, 
lapače snů a dekorace pro váš domov.

To vše najdete na www.buddhanaramek.cz.

tipyNebe

Mezi 9. a 10. 4. je Venuše, která se v první polovině měsí-
ce prochází ve znamení Ryb, v konjunkci s Neptunem – jsme 
velice soucitní a máme možnost odpustit jak sobě samým, tak 
druhým. 

Od 10. 4. je Jupiter retrográdní (do 1. 5.) a přináší mož-
nost nalézt nové cesty vlastního rozvoje a čas vhodný pro 
introspekci. 

Mezi 12. a 13. 4. se Venuše nachází v harmonickém sextilu 
s Plutem: můžeme provádět příznivé transformační změny ve 
vztazích. 

17. 4. vstupuje Merkur do ohnivého znamení Berana. My-
šlení se zrychluje a komunikace dostává ohnivější, akčnější 
a netrpělivější ráz. 

19. 4. proběhne úplněk ve znamení Vah, který přináší mož-
nost ukončit a uzavřít to, co je problematické v oblasti vztahů.

Mezi 19. a 20. 4. se Merkur nachází v konjunkci s Chiro-
nem: přichází možnost léčit mentální bloky. 

20. 4. vstupuje Venuše do znamení Berana: láska je pro-
dchnuta vášní, touhou a netrpělivostí. 

Mezi 23. a 24. 4. se Venuše nachází v konjunkci s Chironem: 
máme možnost vyléčit všechna citová a vztahová zranění. 

Mezi 26. až 28. 4. se Mars, který prochází znamením Blí-
ženců a přináší nové intelektuální podněty, nachází v napěťo-
vé kvadratuře s Neptunem: v tyto dny může být naše jednání 
lehce zmatené, nečiňme tudíž žádná závažná rozhodnutí. 

24. 4. je Pluto retrográdní a otevírá období, které nám 
umožňuje skutečně hluboce se napojit na podvědomí a zpra-
covávat „stínovou“ stránku osobnosti. 

30. 4. se stává retrográdním i Saturn: v této době můžeme 
přehodnotit své plány, soustředit se plně na stávající aktivity 
a dokončit vše, co je potřeba.

Beran
5. 4. nastává nov ve znamení Berana a umožňuje vám na-

startovat nové projekty. Mezi 10 až 11. 4. se Slunce v Bera-
nu nachází v napěťové kvadratuře se Saturnem: zpomalte své 
tempo, zamyslete se nad tím, kam a proč se ženete. Budujte 
pevné základy toho, na čem chcete v budoucnosti pracovat. 
17. 4. vstupuje do Berana Merkur a přináší vám nové nápady 
Mezi 19. a 20. 4. se Merkur nachází v konjunkci s Chironem 
a umožní tak léčení zranění na mentální rovině. 20. 4. vstupu-
je do Berana Venuše a otevírá tak oblast lásky a vztahů. 

Býk
Do 20. 4. se Venuše (vládce Býka) nachází ve znamení Ryb 

(které je v harmonickém sextilu k Býku) a umožňuje vám tak 
věnovat se tvůrčím a uměleckým aktivitám, lásce a kultivaci 
partnerských vztahů. 20. 4. vstupuje Slunce do znamení Býka 
a otevírá tak „váš měsíc“.

Blíženci
Mars prochází celý měsíc skrze znamení Blíženců a přináší 

vám tak touhu něco dělat, něco podniknout. Mezi 26. až 28. 4. 
se nachází v napěťové kvadratuře s Neptunem – v tyto dny 

pečlivě zvažte, do čeho chcete investovat vlastní energii. Po-
kud je to možné, raději nic nepodnikejte, protože váš úsudek 
je zamlžen.

Rak
Do 20. 4. je pro vás důležité zabývat se vztahovými zále-

žitostmi, kultivovat své vztahy, případně odpustit těm, kteří 
vás zranili.

Lev
Od 17. 4., kdy Merkur vstupuje do ohnivého znamení Be-

rana, k vám přicházejí zajímavé nápady a inspirace, vaše ko-
munikace je naprosto otevřená a přímá. Pozor na netrpělivost.

Panna
Saturn ze znamení Kozoroha podporuje zacílení v oblasti 

profese. Neptun z opozičního znamení Ryb vám nadále umož-
ňuje pracovat se svou intuicí a imaginací. 

Váhy
19. 4. nastává úplněk ve znamení Vah a umožňuje vám tak 

uzavřít a ukončit to, co je potřeba. Mars ze znamení Blíženců 
vám přináší energii a chuť něco podniknout. Od 17. 4. se Mer-
kur nachází ve vašem opozičním znamení Berana, proto si ra-
ději rozvažte vše, co chcete říct – a to předtím, než to řeknete. 

Štír
Uran z opozičního znamení Býka před vámi otevírá možnost 

změnit cokoli ve svém životě. Ničeho se nebojte a pracujte na 
svém osvobozování se. Neptun ze znamení Ryb vás vede do va-
šeho podvědomí, kde naleznete odpovědi na všechny své otázky 

Střelec
Od 10. 4. je váš vládce Jupiter v retrográdním pohybu – po-

nořte se do sebe sama a tam hledejte to, co pro vás má hluboký 
smysl, to, co je pro vás důležité. To budete rozvíjet po zbytek roku

Kozoroh
Věnujte se nejen profesnímu vzestupu, ale také duchov-

nímu a duševnímu rozvoji. Vyčleňte si pro sebe chvíle klidu, 
během nichž se budete moct ponořit do svého nitra a tam ob-
jevit to, co skutečně chcete.

Vodnář
Mars ze znamení Blíženců vám přináší dostatek zajíma-

vých impulzů a informací. Využijte ještě té chvíle, kdy se Lilit 
nachází ve vašem znamení a dočišťujte zraněné emoce a nala-
ďujte se na své srdce.

Ryby
Do 20. 4. prochází vaším znamení Venuše, planeta lásky, 

krásy a tvořivosti. Věnujte se svým blízkým, hýčkejte je, ale při-
tom nezapomínejte na sebe a vlastní duchovní a tvůrčí rozvoj. 

Text: Věra Šourková
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Práce s kyvadlem
Jednodenní kurz
Rádi byste nahlédli do své 
budoucnosti? Zajímá vás, 
jak jste na tom po zdravotní 
stránce? Toužíte zjistit, zda je 
pro vás váš partner vhodný 
nebo kde si najít lepšího? 
Chcete si doma vyčistit 
patogenní zóny? Nebo jen 
chcete zjistit, proč se dějí 
některé věci ve vašem životě? 
Zeptejte se svého kyvadla!

Co se v kurzu naučíte:
• Jak si vybrat kyvadlo
• Jak se domluvit s kyvadlem
• Napojení na vyšší já
• Pracovat s tabulkami i bez nich
• Tvorbu vlastních tabulek
• Měření zón v domě či bytě
• Měření energií u lidí
•  Testování (vhodných potravin, 

školy, povolání)
• Čištění prostor
• Odvolání duchovních bytostí
• Kladení správných dotazů

Magické Kyvadlo
Skořicová 258 | 104 00 Praha 10
Mobil: 774 496 492 | 775 278 782
E-mail: kurzy@magickekyvadlo.cz
www.magickekyvadlo.czTato nabídka platí pro všechny předplatitele, kteří si objednají roční předplatné časopisu Rituals 

v hodnotě 267 Kč a uhradí tuto částku nejpozději do 20. 4. 2019. První předplacené číslo obdržíte v květnu 2019.

www.facebook.com/casopisrituals

PŘEDPLATNÉ S DÁRKEM

DÁREK DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
Pořiďte si předplatné časopisu Rituals nebo věnujte 
předplatné jako dárek. Výběr dárků k předplatnému 
najdete na www.shop.espritbohemia.cz.

Objednejte si 

roční předplatné časopisu RITUALS  
    za 267 Kč na www.shop.espritbohemia.cz

a ZÍSKEJTE DÁREK 
dle svého vlastního výběru.  



Nechte se unést světelnou terapií 
PandoraStar v příjemném prostředí.

PandoraStar vám zklidní mysl, 
zbaví vás emočního napětí a uvolní tělo jak po fyzické, tak i psychické stránce 

pomocí světelných programů, které si můžete s naším terapeutem společně vybrat.
Více informací na www.terapiesvetlem.cz.

TerapieSvětlem.cz
Skořicová 258/5, 104 00 Praha 10

Otevřeno: pondělí–sobota 9:00–20:00 
Rezervace na www.terapiesvetlem.cz nebo na tel.: 774 496 492

Parkování před studiem zdarma.

Cítíte se 
vyčerpaně, unaveně, 
nebo si jen chcete 

zarelaxovat?
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