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Astroložka
Petra Postupová
Spokojený život je výsledkem osobní
transformace a spolupráce s vlastním osudem

Vánoce v klidu
jak je přežít v míru a bez

psychické újmy

6 receptů
vánoční cukroví podle

redaktorek Sidonie

sidonie



Milé čtenářky, milí čtenáři,

za oknem padají vločky, na stole plápolá adventní svíčka. V
kuchyni voní skořice a vanilka. Teplo, milo a láska prostupují
naším tělem. Kéž by. Seznam, co je třeba před Vánoci stihnout je
nedosažitelně dlouhý: dárky, stromek, kapr, cukroví. A tvářit se
slavnostně. Svěže. Pohodově. Přejeme si přece šťastné a
veselé. Pohodové a klidné. Vánoce. Každý rok si slibujeme, že ty
další už opravdu prožijeme v míru. Jenže někdy na to není čas. A
proto se trápíme. Očekávání je mrcha. Vplíží se k nám pod
peřinu už na Štědrý den ráno a šeptá nám: dnes je ten den, kdy
má být pohoda, světlo a láska. Ani se nemusíte opařit čajem,
abyste vstali mrzutou nohou. Na zahradě je bahno. Stromek už
po páté spadl ze stojánku. Kapr, kterého jste chtěli pustit do
rybníka, chcípl ve vaně. Zavolala vám tchýně, že tedy nakonec
přijede. Nemáte vygruntováno. Linecké se připeklo. Děti se
dohadují, kdo uvidí Ježíška. A vy byste si přáli jen andělskou
pohodu. Ona je někde v našich srdcích. Jen ji ten povyk a shon
zadupal a překřičel. Zkuste se nadechnout. Zapalte si svíčku. I
když ty vločky pořád nepadají. 

Jana Poncarová

ŠŤASTNÉ A VESELÉ 



Sidonie peče vánoční cukroví
Ochutnejte recepty našich redaktorek

Sidonie peče vánoční cukroví 
6 receptů od redaktorek

Jsme v tom taky. Pečeme vánoční cukroví. A
pečeme ho rády. Kuchyně voní vanilkou, skořicí,
čokoládou, medem a oříšky. Olizujeme si prsty.
Dáváme ochutnávat mužům a dětem a s hraným

káravým pohledem říkáme: ať něco zbude.

Redaktorky Sidonie s vámi sdílí tajné poklady z
rodinných kuchařek i vlastní zdravé recepty.



Add a little bit of body text

Zdravé
placky od
TAŤÁNY

150 g Jizerky případně jiné bezlepkové směsi
150 g Mišutky případně jiné instantní kukuřičné, rýžové nebo

jáhelné kaše či vloček
100 g třtinového cukru moučka

100 g kokosové moučky
150 g Alsanu
citrónová šťáva

Postup: Jizerku, Mišutku, cukr a kokosovou moučku dáme do mísy,
přidáme změklý Alsan a vodu, vše rozmícháme v těsto podobné
lineckému, přidáme trochu citrónové šťávy a dáme do lednice
uležet. Tvoříme malé placičky, které klademe na pečící papír na

plechu a poté upečeme.

Taťána Kročková pro vás píše články o bylinkách nebo o tom, jak porozumět
svým snům. Pracuje také jako poradkyně pro výživu.  S ohledem na svou
potravinovou alergii vymyslela tento recept na zdravé nebeské placičky.
Vhodné jsou pro bezlepkovou, bezmléčnou a bezvaječnou dietu.



Sněhové

 pusinky

od Elišky

4 bílky
230 g cukru,
lžička octa

půl lžičky kukuřičného škrobu
špetka soli

Postup: Troubu předehřejeme na 130˚C. Bílky se
špetkou soli začneme šlehat elektrickým šlehačem.

Cukr smícháme se škrobem a postupně ho přidáváme k
bílkům. Nakonec opatrně přidáme ocet. Cílem je

vyšlehat hustý tuhý lesklý sníh. Ze začátku šleháme
spíš na menší otáčky, postupně přidáváme na
obrátkách. Plech vyložíme pečícím papírem a za
pomoci cukrářského sáčku nastříkáme na plech

pusinky. Korpusy pečeme (sušíme) v troubě cca hodinu
a čtvrt. Po upečení necháme vychladnout. 

Eliška Gregorová vám
posílá sněhové pusinky.
Píše pro vás jemné

články o bylinkách a o
zužitkování darů přírody.



barokní
domácí čokoláda

Mňam!

od Evy

450 g cukr moučka
100 g kakao (kvalitní)

100 g škrobová moučka (solamyl)
1 vanilkový cukr

3 lžíce rumu (ne více!)
450 g tuk ve složení: 200 g máslo a
250 g 100% tuk omega "na polevy"

Postup: Tuk pomalu rozpouštějte,
musí být pořád jen vlažný. Suchou

směs promíchejte a prosejte přes síto
(opravdu je to nutné), přidejte rum,
smíchejte s tukem a ve vodní lázni
zvolna zahřívejte. Hmota se nesmí
přehřát! Stále míchejte a hlídejte, až
čokoláda získá správnou chuť (bez

škrobu) a je přiměřeně řídká. Vyjměte
ji z vody a plňte do připravených
formiček. Nechte ji pořádně

vychladnout. Při vyklápění na formičku
dýchněte a pořádně s ní klepněte. 

Eva Lhoťanová v pečení nepořádá žádné
"maratony", spíše se zaměřuje na vytvoření
atmosféry a kvalitu. Ctí recept na domácí
čokoládu z doby Daroka, a to natolik, že její
zhotovení prozatím nechává na mamince.
„Navíc jsem zjistila, že čokoládu, na rozdíl
od moučného cukroví, můžu v rozumném
množství i večer, což je v kouzelném času
adventu a Vánoc zvláště vítané. Krásné
svátky nad sladkými dobrotami i vám!“



košíčky
od Nikol

Karamelové

Těsto
50 g cukru moučka

100 g másla

150 g hladké mouky

Náplň
plechovka kondenzovaného mléka

25 loupaných vlašských ořechů
25 loupaných lískových ořechů

Poleva

čokoládová poleva tmavá
čokoládová poleva bílá

Postup: Nejprve vložíme do hrnce s vodou
kondenzované mléko a necháme dvě hodiny
vařit. Z mouky, cukru a másla uhněteme těsto,
kterým poté vyplníme košíčky a dáme péct na
180°C, dokud nechytí zlatavou barvu. Po

vychladnutí konzervy pomocí kávové lžičky
plníme košíčky, které poté ozdobíme ořechy a
přestříkáme polevou. Recept se dá různě

obměňovat, můžeme použít třeba špaldovou
mouku a místo polevy můžeme třeba tmavou

hořkou a bílou čokoládu.

Nikola Cieslarová vás baví
svými články a reportážemi

o cestování. Studuje,
cestuje a cvičí jógu.

„Recept není nijak závratný
ani zdravý. Je to ale jediné
cukroví, které vždycky zmizí
ještě před Vánoci, pokud ho

přede mnou někdo
neukryje,“ říká.



Kokosovo-vanilkové
penízky od Jany

150 g hladké mouky

100 g cukru

100 g másla

80 g kokosu

1 žloutek
1 vanilkový cukry a moučkový cukr na obalení
Postup: Do mísy dejte mouku, cukr, kokos,

žlutek, na kostky nakrájejte máslo, které jste
nechali chvíli odležet na teple. Vypracujte těsto
a dejte ho přes noc odpočinout do lednice
(ideálně zabalené v kuchyňské folii. Než

začnete s těstem pracovat, nechte ho chvíli
odležet na teple. Vytvářejte z něho malé kuličky
asi o průměru 1,5 cm. Formujte z nich placičky –
penízky. Ty pečte v předehřáté troubě, nejlépe
na pečícím papíru. Ještě teplé obalujte ve
vanilkovém cukru, který jste si připravili z
vanilkového lusku a moučkového cukru.

Jana Poncarová pro vás
píše rozhovory s

inspirativními ženami i
muži, reportáže i

komentáře. Miluje vůni
kokosu a vanilky. K

vánočnímu pečení si ráda
otevře láhev vína. „Recept
na kokosovovanilkové

penízky je z mojí dílny. Je v
nich cukr, mouka i tuk, ale
když je pečete s láskou a s
láskou je i jíte, věřím, že

neuškodí,“ říká.



Od  Báry
jsou

Jandejsci

10 dkg másla
10 dkg  hladké mouky

10 dkg vloček
10 dkg rozinek (nasekat a spařit horkou vodou)

8 dkg cukru moučky
1 vejce

1 lžička prášku do pečiva
půl lžičky skořice

3 lžíce ořechů nebo mandlí  nasekat

Postup: Všechno smíchat dohromady a pak rukou
plácat na plech placičky, péct cca na 150 stupňů
nikdy nedělám várku z tohoto množství, ale

trojnásobné, pro zlepšení je možné přidat kokos nebo
na kousíčky nakrájenou čokoládu 

Jsou to vynikající, vláčné
a křehoučké sušenky,
které byt fantasticky

provoní. Vždycky zmizí z
tácu mezi prvními. Recept
je od mé drahé a milované

švagrové .



Vánoce v klidu

Zeptala jsem se googlu, „jak přežít“, a hned jako druhou položku mi našeptal „Vánoce“.
Kdy se to stalo? Kde se vzala ta dělící čára mezi upřímně dětským „hurááá, Vánoce“ a

otráveným dospěláckým „už ZASE Vánoce?!“ Proč se snažit vánoční svátky přežít, když je
můžeme prožít?




Stresovat se o Vánocích? Ani za zlatý prase!

Co potřebuju, abych se o Vánocích cítila příjemně? Mít naklizený a vyzdobený byt? Napečeno
deset druhů cukroví? Nebo jen tentokrát nelovit kapra a dárky na poslední chvíli? Odpovězme si.
Napišme si to. A rozporcujme slona.

Navrhuju:

Vytvořit si klidový plán. Úklid (=slon) se nebude zdát tak velký, když si rozplánuju, čemu se který
den budu věnovat. A doporučuju rovnou delegovat. Všechno nevisí na našich bedrech. Už jen to
uvědomění je úlevné. Nechme muže, ať se postará třeba o chobot, děti o uši, babičky o tlapy.

Zastavit se. Něco není dokonalé a přesně podle mých představ? Vadí to? Případně: vadí to
někomu jinému než mně?

Vrátit se v čase. Na co jsem se těšila jako malá? Pamatuju si, že se vana blýskala a prach byl
utřený i na knihovně, kam stejně nikdo nekouká? Nebo se mi spíš vybaví vzpomínka na to, jak
jsme šli s tátou bruslit a mámě ujídali těsto na cukroví, ještě než z něj stihla vykrájet hvězdičky?

Vyhnout se obchoďákovému šílenství. Ruku na srdce, co nás tam čeká? Umělé osvětlení, fronty,
davy, pseudoslevy, stres, vedro a sněhové vločky v nadživotní velikosti. Proč to podstupovat
dobrovolně, když můžeme dárky naklikat z tepla domova anebo vyrobit.

Tvořit. Vyhrát si s dárky. Namalovat obraz, ozdobit rámeček na fotku, naložit vánoční hermelín,
vyrobit originální bonboniéru, stvořit gelovou svíčku, fotoknihu, pomalovat tričko, napsat povídku,

Martina Hudečková



Jít ven. Obalit se veselou šálou a kulichem, být součástí zimní přírody. Být. Dýchat, chytat
sněhové vločky na jazyk, koulovat se. Objímat se.

Napsat Ježíškovi. Ujasnit si svá přání. Nemusí být nutně hmotného charakteru. Pomůžou nám s
úklidem v sobě, naladí nás na vděčnost. Připomenou, co všechno už máme, a jak je boží, že to

vůbec máme.

Ujet. Jedním z čím dál oblíbenějších způsobů, jak se vyhnout vánočnímu šílení, je úlet do teplých
krajin. Variantou pro nás, kterým by bylo líto strávit Vánoce v tropech, je pronajmout si chalupu

uprostřed zasněžených hor, sbalit rodinu, svetry, sáňky, salát a kapra a vyrazit. Uklizeno už tam
bude. :)

Číst si u krbu nebo u topení. Severskou literaturu. Knihy, kde mrzne, až praští, a hrdinům se páří
od pusy, si člověk nejlíp vychutná v plyšových ponožkách a s hrnkem horké čokolády.

Neničit pavoukům domovy. Pokud se pavučina někde objeví, navzdory včasnému a poctivému
porcování slona, nechám ji být. Vánoce pro všechny. I pro pavouky.

Rozeslat vánoční přání. Ta opravdická, papírová, voňavá. Psaná rukou. Smska ani email
nezahřejí tolik.

Koupit si dárek. O Vánocích přece obdarováváme ty, které máme nejradši. Tak nezapomeňme
na jednoho z těch nejdůležitějších. :)
Jak je přežít bez psychické újmy? 

Šálek horké čokolády na zlepšení nálady doporučuje 9 z 9 redaktorek Sidonie :)



šik u stromečku
Helena Žáková

I pohodlí může mít šmrnc.
Zachumlejte se do teplého
svetru s vánočním motivem.
Váš ležérní look oživí třeba
roztomilé zvířecí náušnice
nebo teplé domácí boty, ve
kterých vám nohy rozhodně

neprostydnou.

Vytáhněte světlé kalhoty,
které by se venku v

nevlídném počasí ušpinily.
V kombinaci s příjemným
tričkem a válenkami budou
vypadat skvěle, a pokud je
vám zima, zabalte se do

hřejivého kardiganu a
pletené šály.



šik na Silvestra
Helena Žáková

Natáhněte barevné jeggins a
svetr. Až si půjdete připíjet do
mrazivé noci a pálit prskavky,
nezapomeňte na pořádně

teplou péřovou bundičku. Na
takový silvestrovský večírek
na chalupě vám určitě přijde

vhod i stylový batoh

Swingové večírky jsou prostě v
módě. Letos na Silvestra se s
nimi roztrhl pytel.  Chcete se

blýsknout ve svých oblíbených,
krajkových šatičkách. Kozačky

můžete zahodit do šatny,
konečně totiž nadešel čas
letních balerín, které k sukni
vypadají stejně dobře jako

lodičky.



rozhovor Astroložka Petra Postupová 

Spokojený zivot je výsledkem osobní
transformace a spolupráce s vlastním osudem

Sedám si do ušáku a ještě než astroložka Petra Postupová nahlédne do mého horoskopu, pohladím
kocoura, který se mi tře o nohu. Nejsem nervózní. Výklad horoskopu není věštění budoucnosti, ale pomáhá
nahlédnout do konkrétní životní situace a lépe ji pochopit. To je první krok k tomu, abychom mohli svůj život
zlepšit. „Spokojený život je výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem. Nezbytným
předpokladem k nastoupení této cesty je přijetí zodpovědnosti za svůj život, za své myšlenky, slova a činy.

Velkou brzdou našeho pokroku je strach,“ říká Petra Postupová.


Vaší doménou je astrologie, tarot a numerologie. Proč právě tyto nauky?
Na mé cestě poznání, kdy jsem hledala odpovědi na mnoho otázek přesahujících běžnou realitu, mi tyto
nauky nabídly nejkomplexnější, zcela konkrétní a vyčerpávající informace. Když jsem se s nimi setkala,

cítila jsem hluboké souznění, staly se okamžitě mojí srdeční záležitostí, velkým koníčkem, životním rádcem,
pomocníkem a postupně i profesí. Pomáhají mi porozumět mnoha záležitostem v mém životě i v okolním
světě, umí dát konkrétní odpovědi v časech změn. Poskytují celostní pohled na člověka, na jeho osobní

příběh i na svět jako takový.  

Když k vám přijdou klienti konzultovat své osudy, používáte všechny tři metody?
Ano, protože mi umožňují mnohem hlubší vhled do tematiky, než kdybych využívala jenom jednu metodu. A

to jak při analýze osobnosti, tak v rámci prognostických technik. Každá z metod po svém a zcela
jedinečným způsobem rozvíjí vědomí člověka. Proto mi jejich kombinace umožňuje lépe vyhodnotit
osobnost klienta i situaci, ve které se právě nachází, aby mohl dojít k sebeuvědomění a potřebným

změnám. Všechny tyto tři skvělé techniky bych si proto troufla přirovnat ke třem rodným sestrám, jež toho
mají tolik společného, přirozeně dobře spolupracují, vzájemně se potvrzují a doplňují. Patří neodmyslitelně k

sobě. Jsou to nauky, kde je neustále co objevovat a prozkoumávat.

Jaká byla vaše cesta k astrologii?
Byla to touha po poznání skrytého, věcí, jež přesahují náš hmotný svět. Tendence dobrat se toho, jak a
proč vše funguje a co je za tím. Tyto otázky mě zaměstnávaly odjakživa. A astrologie byla jednou z

možností, jak „nahlédnout za oponu“. Vždy mě proto fascinovala, zkoumala jsem znamení zvěrokruhu a
planety a nějak intuitivně vyciťovala jejich energii. Zpočátku se ovšem nejednalo o nějaký hlubší záměr.
Skutečná astrologie přišla až o mnoho let později. Bylo to dané také tím, že v době mého mládí nebyla

dostupná literatura ani možnosti vzdělávání v esoterických oborech jako dnes. Takže jsem tento svůj zájem
neměla možnost nějak více rozvíjet. Nicméně jsem vždy ke všemu, co souviselo s astrologií, vzhlížela s
velkou úctou, protože jsem vyciťovala, že prostřednictvím této královské nauky, jak bývá nazývána,

můžeme porozumět vesmírným cyklům a kosmickému řádu, na jehož principu svět a celý vesmír stojí. 



Také jsem vždy v souvislosti s astrologií měla pocit čehosi důvěrně známého, jako bych někde uvnitř již
toto poznání měla. Jen si pro ně sáhnout, což se později také stalo. Když jsem začala studovat

astrologii, bylo to u mě jako bych jen „oprášila“ staré vědění.

     Co vše o nás astrologie prozradí? Na jaké otázky nám může odpovědět?
Astrologie nabízí odpovědi na mnoho otázek, umožňuje poznání sebe sama i druhých lidí. Jejím

prostřednictvím můžeme současně pochopit, jak funguje dění zde na Zemi v propojení s přírodními
cykly, které se neustále opakují v pravidelných intervalech. Pracovním nástrojem astrologie je horoskop

sestavený pro přesný čas narození a zeměpisnou polohu, který mapuje postavení nebeských těles v
době našeho zrození. Tento obraz si s sebou neseme po celý život. Je záznamem v naší DNA.

V souvislosti s astrologií se hovoří o osobním neboli nativním horoskopu. Co si pod tím
představit?

Osobní horoskop sestavený podle přesného data, času a místa narození je svojí výpovědní hodnotou
jedinečný.  Je v něm zakódována základní charakterová skladba naší osobnosti, vědomé i nevědomé
stránky. Jeho analýza nám pomůže lépe se orientovat sami v sobě, podpořit příznivé stránky povahy,

uvědomit si skryté schopnosti a nadání, stejně jako se vyrovnat s vnitřními rozpory a stínovými stránkami
povahy. Vypovídá o tom, jaký je náš temperament, kreativita, fyzická energie, naše mentální a

komunikační dovednosti, citové potřeby, profesní orientace, zdravotní dispozice. Ukazuje naše rodinné
poměry, domov, jak vnímáme své rodiče, okolnosti kolem vlastního potomstva a mnoho dalšího. U žen
ukazuje dispozice pro těhotenství a mateřství. Z horoskopu můžeme vyčíst, jak se nám bude dařit v
partnerských vztazích, jaký typ partnerů budeme přitahovat. Současně ukazuje překážky, omezení,

zkoušky a životní výzvy, se kterými se budeme v životě setkávat, učební lekce, kterým se budeme muset
naučit. Je souhrnem celé řady cenných informací, mapou, která hledajícímu člověku prozrazuje, proč se

narodil, ukazuje hlavní linie jeho života.

Pomáhá nám tedy poznání osobního horoskopu žít lepší život?
Znalost osobního horoskopu je klíčem k sebepoznání a spokojenějšímu životu. Může nám pomoci se

lépe orientovat v chaosu života, dovede nás k nalezení hlubšího významu, smyslu existence, směruje ke
kreativnímu a smysluplnému prožívání životního příběhu, k harmonii a spokojenosti. Pomáhá utřídit si
názory, vyjasnit pochybnosti, získat lepší orientaci o sobě, o svém životě i svých blízkých, vnímat nové

úhly pohledu. Prostě nahlédnout svět, ve kterém se pohybujeme, jinou optikou. Často mi lidé při
konzultaci říkají, že spoustu věcí, které vyplynuly z výkladu horoskopu, již dávno vědí. Tím, že si je
potvrdili, je posouvá k větší sebedůvěře, k nalezení sebe sama, objevení skrytého potenciálu.

A co v horoskopu naopak napsáno není?
Astrologie nedává zcela konkrétní předpovědi.  Ty tam určitě nenajdeme. Ještě i dnes si laická veřejnost

často spojuje astrologii s věštěním. Z toho důvodu mají lidé někdy z astrologie strach, protože se
domnívají, že se mohou dozvědět nějaké katastrofické předpovědi budoucnosti. Ale jde spíše o

neinformovanost, protože nevědí, co všechno jim astrologie může nabídnout. Astrologie a numerologie
staví na zcela racionálních poznatcích obsahujících veškeré zkušenosti, které lidstvo v průběhu tisíciletí
nahromadilo a prověřilo. Ale dnes už se mi stane spíše výjimečně, že se příchozí klient zeptá: „Tak co
mě čeká a nemine?“ Tak to ale není. Je to vždy o nás, co s výchozím nastavením našeho osobního

horoskopu uděláme, jakým způsobem jeho energie rozehrajeme. 



 Osobně si příliš nepotrpím na nějaké příliš konkrétní předpovědi budoucnosti, které klienta předem
programují. Spíše se specializuji na rozkrytí momentální situace, kterou klient právě řeší a k jejímu

pochopení tak, aby naváděla k optimálnímu řešení.

Co k vám většinou přivádí klienty se žádostí o výklady?
Klienti nejčastěji přicházejí, když v jejich životě probíhají nějaké zásadní změny a oni mají pocit, že
ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Přicházejí proto, aby zjistili, „co se děje“, hledají východisko a

pochopení dané situace. Často se tyto změny týkají vztahů a následně řešíme vztah k sobě samému,
protože od toho se odvíjí vše ostatní. Jen pokud jsme sami vnitřně vyrovnaní, spokojení, cítíme k sobě
lásku, vyzařujeme totéž i navenek a působíme tak na druhé lidi, na své okolí. Někdy v  krizové životní
situaci, kterou klient právě prožívá, pomůže už jenom ohraničení v čase, když se dozví, jak dlouho bude

tato situace trvat. Dá mu naději a větší sílu k řešení.

Jaké další záležitosti lidé ještě konzultují s astrologií?
Je to například profesní zaměření, typ studia, zdravotní stav. Nebo se přicházejí informovat rodiče o
svých dětech. Zajímají je povahové vlastnosti jejich dítěte, vlohy, talenty, chtějí vědět, jakým směrem
vést výchovu pro jejich zdravý vývoj, jaké koníčky, studium či sport jsou pro ně vhodné, případně se

řeší nějaké problémy se školou či zdravím. Potřeby a touhy našich dětí jsou často zcela odlišné od těch
našich i od ostatních sourozenců, a je proto důležité je poznat.

Předpokládám, že k vám chodí i ženy, které řeší otázku otěhotnění?
Ano. Někdy přicházejí ženy, které nemohou otěhotnět, a chtějí najít odpověď „proč se nedaří“.

Společně hledáme příčinu, případně správné období pro početí.  Pokud najdeme v horoskopu nějaké
těžké aspekty, bránící otěhotnění nebo donošení dítěte, nabízím vždy klientkám možnosti alternativní

terapie, které se mi osvědčily a velmi často pak dochází k úspěchu.

Jaké terapie to jsou?
Jednou z těchto metod je Chironova astroterapie. Jindy pomůže speciální homeopatie orientovaná

přímo na konkrétní disharmonické konstelace v horoskopu a další metody vedoucí k posunu ve vědomí.

Chironova astroterapie je vaší autorskou metodou. Prozradíte více o tom, na jakém principu
pracuje?

Tato metoda spojuje astrologii s určitou terapeutickou technikou. Specializuje se na čištění bloků
daných zcela konkrétními napětovými oblastmi osobního nebo partnerského horoskopu, v jejichž
důsledku pak zažíváme různé typy dezorientace, nejistotu, omezení, překážky, životní těžkosti,

nestabilitu, zdravotní problémy, vztahové zádrhely, citová zranění. Terapie zaměřená na disharmonické
oblasti a ostatní napěťovou dynamiku horoskopu umožňuje objevit a rozvinout vrozené schopnosti na

hlubší úrovni, zmírnit extrémy. Napomáhá korigovat nesprávné postoje, jež nejsou v souladu s
vesmírnými principy, jimiž si ubližujeme možná již po mnoho životů a kvůli kterým se dostáváme

opakovaně do životních krizí. Tuto metodu provádíme s terapeutkou paní Hanou Homolkovou pro širší
veřejnost od roku 2005 a pojmenovaly jsme ji po mytologickém kentaurovi Chironovi, který umí léčit

bolest a zranění, skrytá v nejhlubší části naší psychiky.



Říkáte klientovi, co by měl ve svém životě podniknout?
Nikdy klientovi neradím, co má dělat. Protože pak by to byla moje cesta, moje řešení daného problému a

nikoliv jeho. Navíc bych mu vzala příležitost obstát ve zkoušce. Spíše se cítím jako průvodce jeho
horoskopem, při výkladu se současně nechávám vést svou intuicí a cítěním. Snažím se mu poskytnout
vhled do určité situace, nabídnout jiné úhly pohledu, aby si tak on sám mohl dojít k uvědomění, změně
myšlení, k řešení. Protože jedině tak se může zbavit starých vzorců chování, omezujících přesvědčení,
která mu již neslouží a blokují jej na jeho životní cestě. Je pak na každém, co s informacemi udělá,

protože každý je zodpovědný pouze sám za sebe. V podstatě každá situace, do které se dostaneme, by
měla sloužit našemu růstu.

Je náš osud pevně daný, nebo je nám ponechaná svobodná vůle?
Náš osobní horoskop vypovídá o základních dispozicích, dají se z něj předvídat situace, které nastanou,
ale neříká, jak přesně bude náš život probíhat. Je to z toho důvodu, že každý máme svobodnou vůli, a
tudíž způsob, jakým budeme přistupovat k životním výzvám našeho horoskopu, bude u každého jiný. To,
jak je vyřešíme, určuje naši budoucnost. Tudíž osud, jak jej vnímáme, je v zásadě v našich rukou, v naší
ochotě měnit nesprávné životní postoje a nic není silnějšího než vůle člověka. Spokojený život je tak
výsledkem osobní transformace a spolupráce s vlastním osudem, přičemž nezbytným předpokladem k
nastoupení této cesty je přijetí zodpovědnosti za svůj život, za své myšlenky, slova a činy. Velkou brzdou

našeho pokroku je strach.

Ne vždy tak ale byla astrologie vnímána?
Dříve bylo na astrologii dlouho pohlíženo především jako na předpovídání budoucnosti a tradiční

astrologie většinou interpretovala horoskop fatalistickým způsobem. Nebrala v úvahu svobodnou vůli
člověka a možnosti ovlivňovat tak svou budoucnost. Současná astrologie se zaměřuje spíše než na

předvídání události na rozvoj lidské osobnosti.

Zmínila jste, že náš horoskop ukazuje i nevědomé stránky Jak nám může pomoci pochopit, kdo
jsme a kam jdeme?

Naše nevědomí, psychiku má na starosti kromě jiného zejména Luna, symbol duše. Ukazuje náš vnitřní
život, instinkty, emoce. Její vazby s ostatními planetami ukazují nevědomé, navyklé vzorce chování a
automatické reakce, vycházející z našeho nevědomí. Hraje významnou roli rovněž ve vztazích, protože
ukazuje na podvědomá očekávání. Astrologické interpretace neuvědomovaných stránek naší povahy

jsou neobyčejně výstižné, velmi přesné a svou výpovědní hodnotou účinnější a rychlejší, než je tomu při
jiných psychoterapiích. Horoskop ukazuje psychiku jako celek. Je skvělým nástrojem sebepoznání a

výchozím bodem pro práci na sobě.
Kdo jsme a kam jdeme, ukazuje v horoskopu více faktorů, zejména však osa lunárních uzlů, která

nejenže rozkrývá minulost (kdo jsme), ale současně naznačuje hlavní životní úkol, je ukazatelem směru,
který je důležitý pro náš další vývoj. Je to směr, ve kterém by mělo být dosaženo nejvyššího růstu, proto
bychom na něj měli zaměřit pozornost v první řadě. Tato osa bývá označována jako cíl směřování duše,
zakotvený v nevědomí a upozorňuje na karmické lekce, které máme zvládnout v současném životě.



Dovolte mi ještě poslední otázku. Jaké jsou vaše další plány? Na co se těšíte?
Nedělám si nějaké dlouhodobé plány. Snažím se žít přítomností, tady a teď a prožít každý den naplno,

radovat se z maličkostí. Proto se i těším na každý další nový den. Na to, co přinese, na nové
zkušenosti. Jsem ráda, když se dostanu do přírody, kde relaxuji a čerpám inspiraci.  U situací, které
přicházejí, se snažím hledat hlubší smysl, protože nic se neděje náhodně. Obecně se snažím spíše k
sobě věci nechat přijít, nechat život plynout, protože vím, že všechno má svůj čas a důvod. Já jej

prostřednictvím astrologie mohu pouze poněkud rozkrýt a lépe mu porozumět. Často jsou mi inspirací
právě klienti, kteří přicházejí v určitém období, přátelé, absolventi mých kurzů, se kterými se těšíme z
nových poznatků, společného sdílení. Neplánuji nijak zvlášť ani termíny nových kurzů, až když se lidé
sami začínají poptávat, vím, že je čas zvolit termín na nový kurz.  A s ním přijde i nadšení a motivace.
Jinak se těším permanentně vždy na setkání se svým malým vnoučkem, na to, co se zase od sebe

vzájemně naučíme.

Petra Postupová

Věnuje se astrologii, numerologii
a tarotu. Poskytuje osobní

konzultace a výklady horoskopů.
Pořádá kurzy astrologie a

numerologie. Je spoluautorkou

Chironovy astroterapie. 

Za rozhovor děkuje
Jana Poncarová 

Více najdete na

www.postupova.cz a na
www.chironovaastroterapie.cz



Dech a výdech v rovnováze

astma a pohled na nedostatek dechu

léčím se

Dávej. Ber. Někdy ve třetí třídě jsme měli vánoční večírek. Dávali jsme si dárečky. „Je hezké dávat
druhému dárek. Je to jako být obdarován,“ řekla učitelka. Podezřívám ji, že si něco takového přečetla
v ženských časopisech, které v devadesátých letech zaplavovaly novinové stánky. Zapomněla nám

ale říct, že hezké je taky brát. A že nejlepší je, když je braní a dávání v rovnováze.


Jako dech. Když budete jen a jen vydechovat, nepřežijete. Potřebujete se taky nadechnout. Stejně tak
nebude fungovat, když zůstanete jen u nádechů. Dech nám v tomhle nedává na výběr. Musíte vydechovat a

nadechovat. A pořád dokola. Pokud chcete žít.
Většinou si myslíme, že umíme dávat. Provází nás při tom oblažující pocity. Možná i trochu vzrušení. Hezky
zabalený dárek předáváme s úsměvem příteli. „Tady máš, měj radost, ať se ti líbí.“ Jaké pocity u nás ale

vyvolává braní? Nebráníme se trochu? Vyvolává v nás pocit vděčnosti? Tak jsme se to naučili.
Třeba je skutečnost jiná. Uvnitř sebe víme, že rádi bereme. Není to nic nepřirozeného. Kdo bral, ten přežil.
Psychosomatika o astmaticích říká, že se bojí nedostatku, a proto rádi berou. Protože ale berou víc, než
můžou vydat. Vzniká nerovnováha. Doslova křeč, která astmatikovi ve výsledku brání vzít si i tolik, kolik
opravdu potřebuje. Kdo to zažil, ví, jaké je nemoci se nadechnout. Je to paradoxní, protože kolem je tolik
vzduchu. Každý se ho může nadýchnout, kolik potřebuje. Někdy astmatik taky nedokáže úplně vydechnout,

což podle psychosomatiky může symbolizovat neochotu odevzdání se. Nechání být.
Astma bývá spojováno s alergiemi. Třeba na zvířecí srst nebo pyly. Tyto látky jsou pro lidské tělo neškodné.
Přehnaná alergická reakce astmatika může symbolizovat přehnanou úzkost, strach, snahu uzavřít se před

světem.
Potom je tady ještě jeden rozměr astmatu, který lze popsat jako potřebu dominance, uplatnění mocenských
nároků a boj s vlastní bezvýznamností a méněcenností. Problémy s autoritami, vztek, když mocenské nároky
začne uplatňovat někdo jiný. Spokojený život můžeme ale vést jen tehdy, když pociťujeme sounáležitost,
zapojujeme se do společnosti. Hřejivý pocit sounáležitosti snižuje pocity zmaru, méněcennosti a potřeby

neustálého boje o moc.

Touha po čistotě, morálnosti, odsuzování temného a pozemského. I to se může u astmatika projevit. Přitom
poznání svých temných stránek a jejich přijetí je osvobozující. Sestoupení do svého nitra, nahlédnutí do

nejzazších zákoutí, jejich prosvětlení všeobjímající láskou může být sebe uzdravující.
Po dni přijde noc. Po noci přijde den. Tak je to v pořádku. Plíce v mnohém připomínají rozvětvený košatý
strom. Můžeme se inspirovat jeho moudrostí a přistupovat k životu otevřeně. Přijmou jeho světlé i temné
stránky. Přijmout své klady a zápory. Brát si jen tolik, kolik potřebujeme. Dávat se skutečnou láskou a

pokorou. Odevzdat obavy z nedostatku, protože kolem nás panuje hojnost.
Snáz se to píše, než dělá. Každý z nás má své slabé chvilky. Některé dny bývají veselejší a jiné smutnější.
Zkusit můžete třeba jógu nebo meditaci. V józe existují pozice, které otevírají srdeční čakru. Říká se jí také
čtvrtá čakra a bývá spojována se zelenou a růžovou barvou. Sídlí uprostřed hrudníku a je k ní přiřazováno
srdce, dolní část plic, hrudník nebo prsa. Ovlivňuje pocity, jako je láska a odevzdanost. Na fyzické úrovni se

blokace čtvrté čakry projevuje astmatem, alergiemi, srdečními nebo plicními chorobami.



Jógové pozice na otevření srdeční čakry

Sed se zkříženýma nohama
Základní jógová pozice. Sedněte si na zem, překřižte nohy.
Vaše páteř je rovná. Hrudník vytlačujete dopředu a nahoru.

Ruce volně položené na kolenou. Ramena tlačte dolů, lopatky
od sebe do stran. Soustřeďte se na rozevírání hrudníku.
Prozařujte ho. Dojděte k pomalým a hlubokým nádechům i

výdechům. S výdechem odevzdávejte, s nádechem přijímejte.

Velbloud
Klekněte si. Jděte do mírného záklonu. Pravou rukou se opřete
o pravý kotník. Hrudník kleňte jakoby k nebi, rozevírejte ho.
Bedra podsazená. Dýchejte jemně a plynule. Váš trup se

protahuje a vy můžete vzduchem naplnit všechny plicní sklípky.
  

Otevírání hrudníku
Jógová pozice s pomůckou, například válcem. Vypodložíte si

záda v oblasti hrudníku (tam, kde ženy mívají zapínání
podprsenky). Odhodíte pohodlně nohy a paže. Otevíráte

hrudník, dýcháte, meditujete. Vydržte tak dlouho, jak je vám to
příjemné. Poté sklouzněte na pravý bok a chvíli odpočívejte. 

Namaste :-)



Reklama
mrkněte 

Rodokmeny
www.patranipopredcich.cz

Obchod pro radost
www.sidishop.cz

Obsahová agentura
www.sidimedia.cz

Virtuální asistent
www.virtualniasistence.cz 

Blog
www.pestujzeleninu.cz



To je vše 

tak Štasné a veselé


