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Baba Jaga přichází, aby ti do života pomohla integrovat 
její kvality. Ovládá všechny přírodní síly, divoké
a nezkrotné, ale umí být i laskavá. Je svobodná, protože 
nenáleží žádnému muži a jako čarodějnice může být 
klidně i ošklivá. Je nespoutaná a volná. Má přístup k 
prameni živé a mrtvé vody, vyzná se v lese, poslouchají 
ji vládci noci, smrti a znovuzrození. Nepotřebuje 
nikomu nic dokazovat. Je jako mystická šamanka, která 
ti pomáhá najít skrytou moudrost a čistou pravdu. 
Někdy je potřeba věci nejdříve pustit, aby se mohly 
transformovat. Dovol si prožívat její kvality, například 

ve fázi stařeny během tvého menstruačního cyklu.

BABA JAGA
Nechat jít, katarze, osvobození, roztržení pout, 

pouštění, transformace, stařena

Bela k tobě přichází a nese poselství, že je čas ponořit se 
do svých vnitřních vod a přijmout, přeléčit a pustit 
zadržované emoce nebo situaci. Je tvým podvědomím, 
hlubokým a neprozkoumaným. Možná tě právě v tuto 
chvíli přemáhají emoce. Abys mohla vykročit vpřed, 
musíš stará zranění, která tě drží v uzavřeném kruhu, 
přijmout a s láskou pustit. Vnímej Belinu přítomnost na 
březích vodních toků, kde jí můžeš o svých starostech 
povídat. Ona poslouchá a léčí. Nebo si doma připrav 
solnou očistnou koupel. Dovol si vše procítit
a odevzdat. Pak si do koupele můžeš přidat bylinky
a vůně, aby pronikly do celého tvého těla. Nezapomeň, 
že pro vodu neexistují překážky, umí je obtéct, 
podemlít, prosáknout, dokud nedosáhne svého cíle. 

Využij jejích kvalit.

BELA

Voda, emoce, léčení, čištění, podvědomí, přijetí, 
čistota



Devana přichází z divokých lesů a přináší ti luk a šíp, 
aby ses mohla postavit na vlastní nohy a už nikdy nebýt 
na nikom závislá v tom, jak hrdě kráčíš svou cestou 
divokosti. Její iniciace je vytí vlků v noci při úplňku. 
Podpoří tě v tom, abys následovala hluboký
a nezkrocený hlas své duše. Dovol si alespoň jednou 
týdně udělat něco divokého a nespoutaného, aniž bys 

přemýšlela o tom, co na to řekne tvoje okolí.

DEVANA
Lov, nezávislost, ochránkyně zvířat, panna, 

iniciátorka, divokost

Dolya tě vítá po dlouhé cestě a otevírá dveře do 
prostoru, kde můžeš spočinout v bezpečí. Je čas bojovat 
a je čas na odpočinek a regeneraci. Jedno bez druhého 
nemůže dobře fungovat. Nyní je tvůj čas nechat se 
zahřát jejím světlem naděje, než budeš schopna jít dál. 
Dovol si odpočívat a naplňovat se pocitem bezpečí 

domova.

DOLYA
Světlo, naděje, domov a bezpečí

Bohyně Dzydzilaya přichází do tvého života, aby ti 
připomněla, jak důležitá je pro tebe rodina. Je to to 
místo, odkud pocházíš a díky kterému, bude tvoje krev 
dále pokračovat. Je to místo, kde můžeš v klidu ukázat, 
kdo doopravdy jsi, a nikdo tě nehodnotí; naopak, 
bezpodmínečně tě přijímá. Možná ses své rodině v 
poslední době nevěnovala. Pokud máš děti, pak je 
obzvlášť důležité, aby cítili tvou přítomnost, abys je 
inspirovala svým příkladem. Tato bohyně ti říká, najdi 
si čas na své blízké a dopřejte si vědomé společné 

chvíle.

DZYDZILAYA
Rodina, sounáležitost, péče



Eva, známá jako první žena, ale ve skutečnosti jen jedna 
půlka prvotního ženského archetypu přichází, aby
i tobě pomohla najít tvůj skutečný příběh a vystoupit ze 
šablon, které pro tebe vytvořil někdo jiný. Ona, která 
zasvětila Adama do prvotní moudrosti, ale jejíž jméno 
bylo historií poskvrněno, stojí hrdě před tebou, aby tě 
inspirovala k tomu se narovnat a stát si za tím, co 
doopravdy jsi a čemu věříš, nehledě na to, co řeknou 

„ostatní“.

EVA

Dualita, světlo, konformita, ukradený 
příběh

Gabija je bohyně rodinného krbu. Je to ta, která má 
ráda, když je doma vše v harmonii. Přináší ti do života 
více klidu, zaměření na vlastní rodinu a svůj domov. Je 
čas věnovat se svým bližním, projevit jim zájem a péči. 
Pokud s nikým nežiješ, zaměř se na prostor, ve kterém 
bydlíš. Možná je čas dopřát mu pozornost při vědomém 
úklidu, podporu krásnými vůněmi nebo výzdobu třeba 
živými květy či nákupem nového doplňku. Chvíli se 
zastav a nalaď se na prostor i lidi, se kterými se ti dobře 

žije. Co by teď mohli potřebovat?

GABIJA
Rodinný krb, spočinutí, jistota



Bohyně Gore má několik převleků podle toho, do 
jakých komnat neštěstí s ní vstupuješ. Její postava je 
oslňována různými barvami od zlaté, žluté, šedivé po 
tmavou modř. Láká zlatým pozlátkem a svádí z pravé 
cesty na falešnou. Většinou stojí před oslňujícím 
světlem slunce, aby nebyla k rozpoznání její faleš. Učí tě 
poznávat lidský charakter, ale také si uvědomit, jak jsi 
si jistá sama sebou a jak moc se necháš ovlivnit 
druhými. Pozor na pocity chvilkového naplnění
a následného totálního vysátí lidmi kolem tebe. Gore tě 
učí svými zkouškami rozpoznat priority v životě. 
Ukazuje ti, co máš v životě považovat za pravé štěstí. 
Vždyť občas zbytečně ulpíváme na různých věcech či 
programech, které vlastně ani nepotřebujeme. Gore ti 
dává po tomto poznání možnost a schůdky k postupu

a růstu na tvé duchovní cestě.

GORE
Pravá cesta, charakter, priority v 

životě, duchovní růst

Chors jakožto paní času, která velí lunárnímu cyklu, 
sestupuje na zem, aby ti připomněla, že určité 
zákonitosti vesmíru jsou pevné a neměnné. Její 
nekompromisní běh času a stárnutí nám připomíná 
posvátnost každého okamžiku a vlastní smrtelnost. Tak 
si můžeš naplno cenit a užívat příležitosti, které přináší 
každé novoluní a každý úplněk. Také právě tato období 
jsou ideální k provádění drobných rituálů či půstů k 

pročištění těla a podporu vlastní intuice.

CHORS
Lunární cyklus, čas, zákonitosti 

vesmíru, pravidla



Jarila k tobě přichází se začátkem jara, aby ti pomohla 
najít smysl života. Aby ti pomohla najít v sobě ženskou 
sílu, díky které si budeš více stát za svým, držet se 
svých ideálů a věřit svým snům. Aby ti zároveň 
pomohla otevřít se něze a ženskosti. Její rada je: před 
konfliktem neutíkej, postav se mu s láskou v srdci. 
Tvým úkolem je zůstat pozitivní, říkat bez ostychu, co 
si myslíš a cítíš, a být statečná. Co opravdu chceš? Jarila 

ti přináší oheň inspirace v jakékoli situaci.

JARILA
Něha, jemnost, péče, jaro, posvátný oheň

Kazi, jako další z Krokových dcer a kněžek přichází, 
aby ti pomohla napojit se na léčivou sílu v sobě. Nech ji 
dotknout se laskavým dotekem tvých zranění. Její 
poselství je: jsem dotek, jsem podpora, jsem léčení. Jsem 
čarodějka, která přišla do tvého života, aby ti pomohla 
vyléčit i ta nejhlubší zranění. Vím, vidím, znám byliny
a nejen je. Dovol síle přírody, aby tě obklopila a spojila 
se s tebou v úžasné jednotě. Jdi ven, když louky kvetou. 
Mysli na bolístku, kterou máš. Přivolej si mne na 
pomoc. Sesbírej kvítky, ke kterým tě to bude přitahovat, 
a následně si z nich připrav léčivou koupel. Do koupele 
vstupuj se záměrem, že bolest, na kterou jsi myslela, 
odchází z tvého těla. Můžeš chvíli v koupeli spočinout

a počkat, zda ti přijdou nějaké důležité vize.

KAZI
Léčení, dotek, bylinky, kouzla, kněžka



Bohyně Koliada je stará slovanská bohyně zimního 
slunovratu, který je časem zastavení a ponoření se do 
hloubek ticha a klidu. Je to doba spočinutí mezi 
výdechem a novým nádechem. Kyvadlo času se
v tomto okamžiku zastavuje ve svém nejvyšším bodě 
na straně tmy. Na straně, kde už nezbývá žádné světlo, 
na straně, kde malou chvíli setrvá, než se opět a pomalu 
pohne a vydá se na cestu zpět – cestu ke světlu. Koliada 
přichází, aby přinesla do tvého života novou naději
a novou jiskru. To ona přivádí nové slunce do našich 
životů, aby mu pomohla na zimní oblohu. To ona 
zažehne jiskru v tmách nejdelší noci. To ona učí slunce 
růst a sílit a pomalu hřát na zimním nebi. Ona je 
okamžikem života v našem těle, který vede nádech, 
když tělo vydechne a uvolní se. Ona je energií pro 

každý nový sen, který si dokážeme představit.

KOLIADA

Kostroma přichází do tvého života, aby svým 
kouzelným dotekem nechala vzkvést vše, co již dozrálo 
k tomu, projevit se navenek. Bohyně kvetoucích jarních 
stromů přináší vitalitu, radost a šťávu, aby ti pomohla
k tomu, rozzářit se ve své nejplnější podobě. Dovol si 
ukázat svou úžasnou vnitřní krásu a projev ji navenek.

Svítání, ticho, prázdnota, chvění, cesta 
ke světlu

KOSTROMA
Jaro, květiny, krása, bujnost



Krasovita přichází, aby ti přinesla své posvátné zrcadlo, 
ve kterém se odráží tvá pravá podstata. Její pozvánkou 
je, abys skrze její oči zahlédla svou skutečnou krásu
a uctila nedokonalou dokonalost svého těla. Bohyně 
vášně ti připomíná, jak důležité je milovat své zemské 
tělo a pozvánkou k jejímu rituálu jsou všechny 
způsoby, jak o své tělo lépe pečovat a více mu děkovat. 
Dopřej si čas, abys před zrcadlem mohla ocenit své tělo 
péčí olejem, jemnou masáží a skrz své tělo tak uctít 
důležitost ženskosti a krásy ve světě. Vítej, krásná ženo!

KRASOVITA 
Krása, zrcadlo, tělo, vášeň

Krivda je bohyně, která je připravená vždy udeřit, 
čemuž odpovídá i její vzhled a postoj. Má temnou 
postavu v posedu žáby. Zlostně na nás cení zuby
a z jejích očí jdou blesky. Močál a bažina k ní patří 
zrovna jako i žába. Jde ruku v ruce se závistí a jedna 
druhou podporují. Pro svou stravu emocí zlosti
a nenávisti chodí mezi lidi, kteří hojně poskytují to, co 
žádá. Pokud se oddáš její moci, chová se k tobě jako ke 
kořisti a oběti a stáváš se její lahodnou potravou. Vysaje 
tě, zůstáváš bez kořenů a můžeš upadnout až do 
nemoci. Na druhou stranu projdeš-li skrz Krivdu, 
začneš cítit lehkost, bezstarostnost a z tvých zad se 
odvalí velká nashromážděná tíha negativních myšlenek 
a chtíč šířit jejich negaci dál. Tudíž ti Krivda pomáhá

k narovnání osobnosti a získání nadhledu.

KRIVDA
Útok, kořist, lehkost, nadhled



Rány a truchlení jsou právě tak součástí našich životů, 
jako radost, oslavy, veselí a potěšení. Je čas se smát
a radovat, a je čas plakat a truchlit. Když pro slzy 
nevidíš a jsi zavalena zármutkem, když jsi zdrcena 
ztrátou a tvůj žal se zdá nekonečný, je tu s tebou bohyně 
Kruchina. Pomáhá ti truchlit, přijmout nepřijatelné, 
poskládat srdce rozbité na kusy, posbírat střípky tvých 
snů. Provází tě procesem přijetí žalu a obdobím 
truchlení, kterému se po velké ztrátě nelze vyhnout, 
chceš-li být uzdravena. Dokud tvoje ztráta nepřebolí, 
žal se neutiší a srdce nezhojí. Teprve pak vyjdeš silnější 

o zkušenosti a bohatší o nové jizvy.

KRUCHINA
Zármutek, slzy, žal, bolest, smutek, truchlení

Kupala přichází na vrcholu slunečního světla o letním 
slunovratu, aby nás požehnala svými dary léčivých 
bylin, emoční hloubky a každodenní ženské magie. 
Vzdáváme jí holt, když splétáme věnce a pouštíme je po 
řece s písní a modlitbou, sbíráme bylinky a necháme se 
inspirovat rituály našich předkyň, abychom mohly 
pečovat za pomoci ženských kouzel o své nejbližší. Její 
zpráva je: neboj se podívat do své hloubky, cokoli ti 
osud přináší.  Každý stín má také své světlo. Po ruce 
máš vše, co potřebuješ, k tomu, abys  zahojila hluboká 

zranění a vzala si z nich ponaučení.

KUPALA
Letní slunovrat, voda, plnost, magie, byliny

Bohyně Lada, ladně vplouvá  do tvého života a přináší 
ti lásku, vášeň, odvahu žít své potěšení a svou pravdu. 
Přináší ti extázi a zve tě, abys ochutnala posvátné ovoce 
lásky. Pak již nikdy nebudeš stejná. Věz, že tvá láska je 
dar, tvá rozkoš je posvátná a všechny tvé prožitky slasti 
jsou způsob, jak ji můžeš uctívat. Protože ona je součástí 
tebe a tvé tělo je její chrám. Dovol si prožít jakýkoli 

rituál lásky ať již s partnerem nebo sama se sebou.

LADA
Milenka, lásky čas, ladnost, slast, extáze



Laima ti přináší do života sílu, která vyrovnává vše, co 
není v rovnováze. Ona je krutost i milosrdnost, světlo
i temnota. Nejvyšší Pravda je ta, která vede její ruku, 
když dává či odebírá. To, co se v lidském světě jeví jako 
dobro a zlo, je v jejím světě, Absolutní Pravda
a Nejvyšší Dobro. Jejím posláním je přivést tě zpátky ke 
Zdroji, přimět tě svým působením k pochopení smyslu 
utrpení a úplnému odevzdání se do rukou Nejvyšší 
spravedlnosti a Moudrosti, která ví, co je pro tebe v tuto 
chvíli nejlepší. Všechno její konání vede v našem světě

k vyrovnání a harmonii.

LAIMA
Vyrovnání, síla, milosrdnost, nejvyšší pravda

Lea je bohyní bezpodmínečné lásky, která k tobě 
přichází jako čistá láskyplná esence. Tato esence je 
součástí tvé přítomnosti, tvého bytí, můžeš ji cítit
a prožívat ve svém těle, v místě svého srdce, v každém 
okamžiku všedního dne. Tato láskyplná esence není 
závislá na nikom a ničem, neulpívá na tom, co bylo, je
a bude, nemá žádné hranice, je stále přítomna, jen 
přijímá a dává. Lea ti připomíná, jak je pro tebe důležité  
rozpomenout se a znovu se spojit s touto životní esencí, 
protože ty jsi esencí, která miluje a je milována 

bezpodmínečnou láskou.  

LEA
Esence, srdce, přijetí, prožívání

Liběna přichází, aby ti pomohla rozpoznat, co je tvé ego 
a naučila tě žít a užívat si naplno, využívat své 
schopnosti a sílu, napojit se na vlastní zdroj. Přichází, 
aby ti pomohla otevřít se hluboké moudrosti předků
a nastínila jejich cestu, abys už touto cestou nemusela 
jít. Ukazuje, jak je důležité všem situacím svého života 
poděkovat a projevit vděčnost. Učí tě, jak se otevřít 
vnitřnímu klidu a míru, jak milovat a jak hlídat své 

hranice.

LIBENA
Bezpodmínečná láska, přijetí, moudrá radost 

V



Libuše, další kněžka, paní této země a Krokova dcera 
přichází k tobě, aby ti pomohla zaslechnout  píseň 
tvého srdce. Přináší ti hlubokou moudrost, kterou 
najdeš, když nalezneš svůj střed. V samotném centru 
svého bytí ji najdeš -  moudrou vládkyni, která vidí 
daleko. Spoj se s ní a budeš královnou svého života. 
Důvěřuj svému vnitřnímu hlasu – je to hlas Bohyně
v tobě. Dává ti sílu jít po cestě tvého srdce a přinášet 

svou moudrost do světa.

LIBUŠE
Střed, kněžka, věštění, moudrost

Lilit se vrací z jedovatých pouští, kam byla vyhnaná za 
svou nekompromisní pravdivost, aby ti přinesla dar 
divoké síly a autenticity. První manželka Adama, která 
odmítla hrát podle cizích pravidel, tě podpoří všude, 
kde tvoje vnitřní autorita byla uvězněná, potlačená 
nebo sabotovaná tebou samotnou. Stůj si za svým a za 
tebou se roztáhnou její drápy zdobená křídla. Objev 
svou nezkrocenou sílu a dovol jí volně se projevit. Jen 

tak můžeš být úplně šťastná.

LILIT
Nezkrocená síla, prvopočátek, nekompromisnost, 

vyhnanství

Luna panuje na noční obloze, aby ztvárnila skrz svou 
záři to, co se každý měsíc odehrává v našem posvátném 
ženském těle. Jako bohyně cyklu ti přišla připomenout, 
že tvá menstruace je dar a že vše má svůj správný čas. 
Kolísání tvých nálad, pocitů, libida i tvořivosti jsou 
přirozené a jsou nádherné příležitosti k tomu, abys 
prožívala život v jeho plné pestrosti. Přináší ti radu, 
abys víc sladila svůj život s rytmem tvých přirozených 
cyklů, tak abys mohla plynout s proudem, aniž bys 
musela bojovat sama proti sobě. Její inspirace je: podívej 
se na lunu a zkus nacítit, co ti radí tichý hlásek uvnitř.

LUNA
Měsíc, cykly, intuice, menstruace, jemnost, 

vnímavost



Magura si tě volá k sobě, abys nezapomněla, kde jsou 
tvoje kořeny. Nastal čas hlubokého propojení s duchem 
lesa, který je i tvým domovem. Také tvoje vlasy voní 
jako ranní rosou pokropený mech. I ty máš v sobě 
léčivou sílu, léčivý dotek. Když vstoupíš do jejího 
chrámu s pokorou a vděčností, povede tě k bylinkám, 
které právě potřebuješ ty nebo tví blízcí pro uzdravení. 
Nádherná víla tě přivede k nejchutnějším lesním 
plodům a v jejím náručí nikdy nepoznáš hlad ani žízeň. 

Užij si chvíle léčivého ticha v přírodě.

MAGURA
Tajemno, ticho, léčení, les

Posvátná manželka Ježíše a první žena, která přinesla 
křesťanskou víru daleko za hranice Jeruzaléma. Marie 
Magdalena přichází, aby v tobě uctila tajemství skryté
ve tvé pokrevní linii a poodhalila ti největší magické 
mystérium posvátného sňatku. Připomíná ti, že ve 
spojení muže a ženy se skrývá největší potenciál 
propojení s bohem, bohyní a universem. Inspiruje tě, 
abys rozšifrovala zprávy, které se předávají ve tvé 
DNA. Jakožto učitelka a kněžka tě povzbuzuje k tomu, 
aby ses nebála najít svoji vlastní duchovní autoritu

a sesterský kruh.

MARIE MAGDALENA
Láska, kněžka, spasitelka, draci, pokrevní linie, grál

Mat Syra Zemlja ti připomíná, že nám vždy dává to 
podstatné a důležité, a záleží jen na nás, jak ji přijmeme. 
Pomáhá ti chránit vše, co je, co vzniká, roste a žije. Dává 
sílu, prostor i tiché místo na spočinutí. Je ta, ve které 
spočinou všechna semínka, a její ochrana jim vytvoří 
pokojné místo nového růstu. Její velká náruč je 
prostorem, kde každý může najít léčivý dotek sladké 
něhy a spočinout v bezpečí klidu a lásky. Najdi si 
prostor uvědomit si v každodenním shonu vděčnost za 

to, kde právě žiješ a ucti přírodu kolem sebe.

MAT SYRA ZEMLJA, MATI-SYRA-ZEMLYA

Matka Země, ochrana, semeno



Mavka sídlí v tmavých lesích, kam tě zláká, aby ti 
ukázala tvé nejhlubší strachy a tvou nejposvátnější 
divokost. Svlékne tě do naha a svlékne tě z kůže, aby ti 
dokázala, že není nikdy čeho se bát, protože to, co je 
doopravdy tvoje ti nikdo vzít nemůže. Je divokým 
duchem lesa. Získala špatnou pověst od lidí, kteří 
neměli odvahu vstoupit do její tmavé říše, ale tobě teď 
nabízí moudrost skrytou mezi kořeny stromů, pod 
hnijícím listím, zatímco soumrak potemňuje okolí
a stíny začínají tančit. Její zpráva pro tebe je: neboj se 
vstoupit do divoké tmy, protože jedině tam najdeš 

útočiště.

MAVKA
Temnota, strach, divoký les, svůdnost

Meduna je bohyní plodnosti, lesa, květů a medu
a přichází do tvého života, aby ti připomněla, jak sladký 
život může být. Láká tě do přírody, kde můžeš naplno 
prožít radost a uvědomit si hojnost darů našeho života. 
Propojuj se se stromy, vnímej ptactvo, choď naboso, 
otevři se všem svým smyslům a dýchej, abys věděla, že 
opravdu žiješ. Je krásné, když můžeš cítit to, co je právě 

teď. Užívej si vnímání všemi svými smysly.

MEDUNA
Plodnost, příroda, med, radost, požehnání

Meluzína přichází, aby ti odhalila krásy tiché zimní 
noci plné hvězd, abys dokázala naslouchat i jen 
lehkému šepotu větru. Dává ti klid a pokoj, když se vítr 
utiší. Uvědom si to hluboké místo uvnitř, které 
nezasáhne žádná bouře. Prožívej okamžik mezi 
nádechem a výdechem. Je čas zastavit se a v tichu 
spočinout. V jejím objetí najdeš klid, můžeš jen tiše 
rozjímat, jen tak být, ponořit se do prázdnoty, ze které 

se může zrodit něco nového, až přijde čas.

MELUZÍNA
Vzduch, hvězdy, zimní slunovrat, šepot, vítr



Milda je bohyní sexuální svobody, odpoutání se od 
konvencí a čisté neposkvrněné ženské rozkoše. Milda, 
volná jak vítr, ti přináší příležitost osvobodit se od 
okovů a omezení. Zve tě zkoumat bez studu  možnosti 
potěšení (i sebepotěšení), které neznají hranic. Její dar je 
hluboký nádech, který ti dovoluje procítit každý 
centimetr tvého těla a vnést víc živosti do svého 
milostného prožitku. Nezapomeň, že pohyb, dech
a zvuk jsou kvality, které ti pomohou dokonale 

prožívat.

MILDA
Svoboda, vzduch, lehkost bytí, sexuální revoluce

Miloslava je tu proto, aby ti připomněla, že celá tvá 
bytost je dokonalá přesně taková, jaká jsi právě teď! Ví, 
že si všichni počínáme a snažíme se, jak nejlépe umíme. 
Můžeš udělat cokoli a její bezpodmínečná láska je vždy 
při tobě. Jsi nádherným a zlatým dítětem seslaným na 
planetu Zemi, sama tvoje existence a tvůj dech je 
ztělesněním lásky. Miloslava ti přináší radost a naději. 
Přichází, když se potřebuješ spojit se svým vnitřním 
dítětem. Její chrám je v dětském smíchu a v jejich 
štěstím rozzářených očích. Když se trápíš, stačí pouze, 
abys ji požádala o pomoc, a ona tě obejme. Dál už jen 
naslouchej svému nitru, které ti prostřednictvím 
láskyplných myšlenek nebo pocitů řekne, jak 
postupovat dál. Uvědom si, že každá tvoje laskavá 
myšlenka, slovo, nebo čin má léčebné účinky, pro tebe

i celý vesmír.

MILOSLAVA

Milost, klid duše, vnitřní dítě, láskyplné 
myšlenky, naděje



Mokoš, bohyně země spojená s podzimní 
rovnodenností k tobě přichází, aby ti pomohla nastolit 
rovnováhu ve tvém životě. Dává ti všechno, co 
potřebuješ. Uvědom si, že z ní pocházíš a k ní se opět 
navrátíš. Z jejího těla tě tvoří, z jejího těla tě živí a do 
jejího těla tě přijme na konci tvých dnů. Ona tě může 
podpořit, ona tě může zahubit. Obrať se k této bohyni 
vždy, když potřebuješ ucítit pevnou půdu pod nohama, 
zaměř se na svou stabilitu a dary, které doposud

v životě máš.

MOKOŠ
Země, vlhko, hlína, rovnováha

Morana je bohyně stařena spojená s obdobím dušiček. 
Přichází do tvého života, aby se ti podívala do očí, a ty 
jsi v nich našla své nejhlubší já. Bude tě pronásledovat 
všude a stále, dokud jí se vztyčenou hlavou do očí 
nepohlédneš a neodhodíš vše, co tě stahuje dolů. Pak ti 
podá svou ruku a vytáhne tě ze dna chaosu. Vezme tě 
na svá křídla a vynese tě na nový začátek. Důvěřuj jí, je 
tvá jistota - smrt - proměna. Je mocná přitažlivost konce 

a sladká opojnost nového začátku.  

MORANA
Stařena, chaos, transformace, nový začátek

Morgana přichází, aby ti poodkryla mlhy skrývající 
tajná místa v tobě. Paní zrcadel ukazuje to, co 
potřebuješ a často možná nechceš vidět, abys mohla 
projít skrz krajinu nejistoty do bodu své transformace. 
Její dar je proměna, která přichází po dlouhém období 
nejasnosti. Neboj se, pokud je konec tvé cesty zatím 
ještě zahalený v mlhách. Požádej o pomoc své sestry

a společně se již brzy dostanete k zaslíbenému cíli.

MORGANA
Kněžka, mlhy, sesterství, transformace, zrcadlo



Věci se dávají do pohybu. Naděja přichází, aby konečně 
přinesla impulz k tomu, aby se vše, co je zaseklé, mohlo 
pohnout. Jako výbuch sopky přináší vytouženou 
změnu. Neboj se její dynamiky a nech se unášet 
proudem, hledej odpovědi na nečekaných místech, její 

odpovědi tě provází všude. 

NADEJA
Naděje, příslib, průlom, pohyb

Nav k tobě připlouvá z temného podsvětí, aby ti 
pomohla rozlišit to, co má zemřít a co se má naopak
v dobré obrátit. Pokud ti vydrží tvá víra a budeš 
dostatečně trpělivá, věz, že Nav ti pomůže vyléčit i to, 
co se na první pohled zdá již zatracené. Nic není pouze 
černé a bílé, mysli na to, že vždy je to o tom, jak se na 

věci díváš a jak jsi naladěná.

NAV
Podsvětí, černá a bílá, léčení

Neserju přichází ve chvíli, kdy jsou porušeny dohody. 
Připomíná ti, jak důležité jsou hranice, sliby a úcta. 
Obzvlášť ti připomíná, jak nesmírně důležité je chránit 
zemi, ve které žiješ a přijmout svou zodpovědnost za 
roli, kterou hraješ v rovnováze mezi lidmi, jinými 
živými bytostmi a přírodou kolem nás. Přináší ti 
odvahu říct definitivní NE a trvat na tom, že i ty si 
zasloužíš úctu a respekt. Jsi zodpovědná sama za sebe

a nemusíš nikomu nic vysvětlovat.

NESERJU
Hranice, úcta, respekt, dohody

V



Oseň, bohyně podzimu, pod jejíž rukama všechno 
dozrává, k tobě přichází ve spánku a prozrazuje ti, co tě 
čeká. Ukazuje ti, že v tichosti a pokoji přichází 
odpovědi. Právě tyto chvíle pro tebe skrývají velké 
poselství. V davu, na večírcích a v práci sama sebe 
nenajdeš. Tvořivost přichází z nehybnosti. Bohyně 
Oseň ti šeptá nápovědy ke tvé cestě. Neboj se vykročit 

do neznáma, neboj se samoty. Srdce ti napoví.

OSEN
Pokoj, štědrost, spánek, uzdravení

Pereplut je bohyně hazardu, která ti nabízí hodit si 
kostky štěstí. Nikdy nevíš, co vyjde. Její dar může být 
jak požehnání tvým provázkům přání a snů, tak i jejich 
náhlé přestřihnutí. Přináší ti úspěch, ale s touto hravou 
bohyní osudu musíš být připravená hrát vabank. 
Můžeš hodně získat a hodně ztratit. Čeká tě štěstí, ale 
dávej si pozor, aby tvá přání byla taková, co mají 
dlouhodobý smysl a vycházela z tvojí nejhlubší pravdy.

PEREPLUT
Osud, štěstí, hazard, nečekaný výsledek

Perperuna přichází, aby přinesla očistnou bouřku
a životadárný déšť, který učiní zem znovu plodnou. Její 
lekce spočívá v tom, že občas je potřeba bouřka k tomu, 
aby se vyčistilo veškeré napětí a uvolnila se cesta pro 
nové začátky. Podporuje tě v tom, aby ses podívala do 
všech oblastí svého života, kde panuje nesoulad
a s požehnáním jejího blesku přinesla již dlouho 
potřebné změny. Až potom ti její déšť přinese dar 

hojnosti a plodnosti.

PERPERUNA
Déšť, bouřka, blesk, plodnost

V



Perunica tě přivádí zpátky ke zdroji tvého vnitřního 
ohně. Připomíná ti tvou sílu a žár tvého právoplatného 
vzteku. Přichází k tobě v bodě, kde již nelze tolerovat 
to, co porušuje integritu tvého života a bez lítosti 
spaluje a ničí vše nefunkční. Její požehnání pro tebe je 
dovolit si cítit svůj vztek, abys věděla, v jakých 
oblastech života si necháváš narušovat svoje hranice
a dokázala je obnovit. Ucti a přijmi svůj vztek, teprve 

pak můžeš jít dál ve své plné síle.

PERUNICA
Oheň, vztek, žár, síla

Pizmar do tvého života přináší harmonii a pohlazení 
duše při poslechu líbezných písní, vyvolává veselí
a náruživost ve víru tance. Svým projevem probouzí 
vášeň a sexuální touhu. Je ztělesněním podmanivé 
krásy a inspirací pro tvořivost. Vede nás ke zkrášlování 
těla i duše. Pomáhá zvýšit vnímavost všech smyslů. 
Zdá se ti, že jsi pro své okolí neviditelná? Věnuješ 
dostatečnou pozornost sama sobě? V koloběhu 
každodenních pracovních povinností přehlížíš péči
o sebe? Bohyně Pizmar ti připomíná, že tvé tělo je 
chrám, ve kterém sídlí bohyně. S úctou a respektem 
probuď svoje smysly a dej prostor představivosti. 
Nasyť svou smyslnost, ať tě naplňuje spokojenost, 
radost a vášeň. Tak se staneš zářivou a inspirující pro 

své okolí.

PIZMAR
Krása, hudba, smyslnost, inspirace, umění, 

harmonie



Pogoda je ta, která na Zemi snáší životodárnou vodu
a velí větrům. Nad její hlavou se potkává slunce i déšť
a v její laskavé náruči se tvoří radost v podobě duhy. 
Nemá žádnou podobu a přece jich má tisíce. Bohyně 
Pogoda ti přináší poselství o tom, že nemůžeš bojovat 
„proti počasí.“ V životě jsou události a témata, která 
přicházejí a přímo ti zrcadlí tvé nepřijetí. Co nepřijímáš, 
čemu se bráníš a bojuješ proti tomu? Boj ti odčerpává 
velké množství energie a nakonec můžeš zjistit, že je to 
boj s větrnými mlýny. Bohyně Podoga tě nabádá, abys 
nebojovala a více plynula s proudem. Přijímej to, co 
přichází, s otevřenou náručí, laskavě a s vděčností, 
protože neznáš vyšší rozměr a nevíš, zda to, co se děje, 
není „jen“ vyrovnáním rovnováhy v koloběhu života.

POGODA
Počasí, rovnováha, duha, laskavost

Bohyně Porewita bdí nad všemi, kteří kráčí po lesních 
cestách, nad všemi, kteří jdou za svým cílem, za svým 
snem a posláním. Ona vidí, kudy vede tvá cesta života. 
A zbloudíš-li někde na rozcestí, zmizí-li ti pěšina
v hustém kapradí každodenních starostí, když už 
nebudeš vědět kudy dál, požádej ji o pomoc.  Ona ti 
pomůže zklidnit tvou mysl a očistit (rozjasnit) tvůj zrak, 
abys dokázala vidět znamení, která tě povedou dál. 
Ona je moudrou bohyní lesa a přicházíš-li k ní
s otevřeným srdcem a upřímnou touhou po poznání, 
poskytne ti svoji ochranu a podporu. Budeš-li na své 
cestě prožívat útrapy, bolest a zlé časy, pomůže ti 
odpočinout si, znovu nabrat sílu a jít dál. Bude s tebou
i v tvé radosti a šťastných chvílích, kdy cesta příjemně 

utíká.

POREWITA
Vlastní cesta, odvaha, les, harmonie



Roda přichází, aby ti připomněla důležitost tvé rodové 
linie a úctu k ženství, mateřství a porodu. Připomíná ti, 
že zrození nového života je největší zázrak, který se
v této realitě může odehrát. Inspiruje tě k tomu, aby sis 
tohoto ženského zázraku a všech mateřských kvalit 
vážila více u sebe i ostatních. Nese meč, který pro 
snadnější průběh porodu vkládali dávní bojovníci pod 
seno, na němž se rodilo. Připomíná ti neskutečnou sílu, 
kterou v sobě jako ženy neseme a které se můžeme 
dotknout v mnoha různých okamžicích, ale nejvíce
v bodě, kdy stojíme v hraničním území mezi životem

a smrtí, ve službě, aby lidský rod pokračoval dál.

RODA
Mateřství, rodová linie, ženská síla, péče

Runa je vládkyně krásného, bohatého, ale z povrchu 
neviditelného světa v hlubinách Země. Je dárkyní 
bohatství. Přichází do tvého života, aby ti pomohla 
udržet rovnováhu mezi tvým vnějším a vnitřním 
světem. Aby ti pomohla uvědomit si, jak se dary tvého 
života projevují v každodenní realitě a zda ti tvé 
schopnosti přinášejí bohatství. Povzbuzuje tě a ukazuje, 
že je čas opustit zatrpklost a myšlenky o nepřízni 
okolního prostředí. Musíš vystoupit ze zdánlivě 
bezpečně ukrytého vnitřního světa a vynést na veřejné 
světlo zprávu o svých schopnostech. Ukaž utajené nebo 
zapomenuté poklady. Vrať se ke svým darům
a vykonávej práci, kterou můžeš obohatit vnější 
viditelný svět. I radost a spokojenost z výsledků tvého 
úsilí jsou významným přínosem pro tvé okolí. Jen ty 
máš ten jediný klíč k sobě samé, do říše vlastního 
bohatství. Nedovol bezohledně vykrádat svůj svět
a neopouštěj ho. Nevzdávej se lehkovážně svých darů. 
Buď si vědomá hodnoty svého tvořivého potenciálů

a važ si výsledků své práce.

RUNA
Bohatství, poklad, vlastní hodnota, respekt



Rusalka, bohyně hlubokých tůní tvých pocitů, plynoucí 
řeka života přichází, aby tě naučila plout s proudem. 
Jen v tu chvíli může být totiž tvá cesta životem jako 
zurčící potok, který nic nezastaví. Učí tě, že jít proti 
proudu tvých skutečných pocitů znamená rychle ztratit 
sílu. Když se ponoříš do hlubin a svých stínů, můžeš 
najít perly svého pravého já. Podívej se na vodní 
hladinu a uvidíš svou vlastní krásu. Dívej se ještě chvíli 
a uvidíš, jakou sílu najdeš ve vodě. Dokáže být trpělivá, 

ale i dravá a poradí si se všemi překážkami. 

RUSALKA
Tůně, pocity, letní slunovrat, plynutí života

Rusohlava ti přináší poselství, že je čas jednat, vydat se 
hlouběji než kdy dřív, zbavit se strachu a proměnit se.  
Připomíná ti, že jedině skrze řetězec proměn najdeš své 
pravé já.  Ke změně stačí i ta nejmenší kapička. 
Rozhlédni se po svém životě a uvědom si, co můžeš 
změnit ihned. Začni maličkostí. Něčím, co dokážeš ještě 
dnes. Jednej. Nikdy nebude lepší čas než právě teď. 
Jakmile uděláš první krok vstříc změně, uvolni se a dej 
jí volný průchod. Opět se rozhlédni a vyčkej, jaké 
budou následky tvého odvážného činu. Pro 
opravdovou přeměnu není potřeba na věci tlačit, stačí 
vyjít vstříc a otevřít své srdce. Proces přeměny nikdy 
nekončí, a tak možná budeš muset vystřídat několik 
fází a podob, než nalezneš, co hledáš. Nevzdávej se. 
Máš dost sil svou proměnu dotáhnout do konce a stát se 
silnější než kdy dřív. Rusohlava nás také učí, že spousta 
změn se děje pod povrchem. Jestli jsi udělala první krok 
a zatím nic nevidíš, nemusí to nutně znamenat, že se nic 
neděje. Možná je to jen výzva, aby ses obrátila do svého 
nitra. Prozkoumej ho. Pozoruj. Naslouchej jeho volání. 
A teprve až uslyšíš pokyn, vydej se zase o krok dál. 
Odevzdej se koloběhu a pozoruj, jaké proměny se dějí
s tvým tělem, duší i myslí. Nechej se vést tajemnou 
rukou změny, důvěřuj jí. Každá změna, ať se zdá 

jakkoli děsivá vede k novému jasnému začátku.

RUSOHLAVA
Odvaha ke změně, tajemství, hloubka, čas jednat



Samovila je strážkyně hor, lesů, vod, bylin a divokých 
zvířat. Ve své božské podobě je oděna do magických, 
bílých šatů ozdobených peřím, které jí poskytují 
ochranu a sílu. Její hluboké znalosti léčivého hojení 
uzdravují smrtelné bytosti, pokud přijdou s čistým 
srdcem. Přizvi ji, aby ti pomohla nahlédnout na situaci, 
kterou vnímáš jako obtížnou, a postavit se jí s lehkostí. 
Samovila tě podporuje v lásce a respektu vůči všem 
živým bytostem a zároveň tě chrání. Důvěřuj její 
moudrosti a dostaneš spoustu léčivé energie a podpory.

SAMOVILA
Strážkyně, podpora, léčení, nadhled

Saule, jakožto bohyně slunce, přichází jako předzvěst 
vítězství a zve tě, aby ses postavila více do své záře. 
Přináší ti dar toho být vidět a nebát se toho. S větší 
odvahou zhmotňovat do světa větší vize.  Její potenciál 
je jako slunce – téměř nekonečný a dokáže ti dodat 
palivo i pro splnění těch nejodvážnějších snů. Její 
ohnivé paprsky se dotýkají tvé tváře, abys v jejich 
odrazu viděla svou vlastní velikost a bez obav vykročila 

kupředu. Dovol si zářit stejně jako slunce na obloze.

SAULE
Slunce, záře, oheň, manifestace, vítězství

Serpentina k tobě přichází, aby ti připomněla příběh 
kněžek dávné doby. Chce,  abys věděla, že nejsi sama
a že na cestu ženské spirituality nevstupuješ poprvé. Je 
tanečnicí, která skrz svoje tajuplné pohyby dokázala 
zkrotit hady i býky. Jejím darem je plodnost, svůdnost
a zdravá kvetoucí sexualita, která, když ji umíme žít 
jako požehnání nikoli jako prokletí nebo nástroj 
manipulací, nám otevírá jako ženám mnoho 
starodávných a dávno zapomenutých dveří. Otevři ty, 
ke kterým tě vede intuice a nech se inspirovat a být 

milovaná.

SERPENTINA
Sexualita, hadi, tanec, zkrocení, kněžka



Slavia, jako pramatka všeho slovanského lidu přichází, 
aby ti pomohla napojit se na pradávnou moudrost 
tvých předkyň a podpořit tě na tvé další cestě. Pomůže 
ti rozpomenout se na tvé předkyně, linii tvého rodu, 
pradávné kořeny a moudrost tvého národa, která sahá 
staletí zpět až do kolébky, ve které tě kolébala. Vždy, 
když budeš na pochybách, přijď se schoulit do této 
kolébky a ona ti pomůže rozpomenout se, kdo jsi, 
odkud jsi přišla a kam kráčíš. Přijď načerpat moudrost 
tvých dávných předkyň a získat sílu pro své další 
putování. Abys ji lépe zacítila, zkus se schoulit v klidu 
do klubíčka a představ si, jak tě kolébá. Vylez na strom, 
střechu či rozhlednu a rozhlédni se po své vlasti pod 
sebou a naciť její sílu a odvahu, kde vše, co vidíš, je v její 
ochranné a podpůrné náruči, kde země je jejím tělem
a vítr jejím dechem a sluneční paprsky hřejivým teplem 
jejího srdce a láskou pro slovanský lid. Uctívej ji
s trojnásobnou úctou a ona ti přinese trojnásobné 

požehnání.  

SLAVIA
Moudrost předkyň, slovanství, sjednocení, 

rozpomenutí

Slovana jakožto archetypální pramatka slovanských 
žen přichází, aby ti připomněla tvé kořeny a důležitost 
krajiny, ze které pocházíš. Její dar je v tom, abys začala 
čerpat z moudrosti a tradic svých pramatek a nemusela 
pořád hledat za horizontem. Vše, co potřebuješ, máš 
pod nohama zakopané v této posvátné zemi. Podívej se 
na sebe do zrcadla a ve svých rysech uvidíš historii žen 

z tvé země, tak abys znovu zacítila, kam patříš.

SLOVANA
Pramatka, kořeny, slovanské tradice, posvátná 

krajina, domov



Bohyně Suda je bohyní osudu, která drží ve svých 
rukou vřeteno života a nůžky času. Odmotává a bedlivě 
střeží nit života, jako symbol tvé pozemské pouti
v hmotném těle.  To ona zná tajemství tvého poslání
v tomto životě. Ona tě láskyplně, ale velmi 
nekompromisně vede touto cestou. Protože jedině tak 
můžeš potkat své spřízněné duše, prožít opravdové 
emoce, zakusit a ochutnat vše potřebné k naplnění 
svého osudu. Přináší ti do života svou ochranu
a dodává odvahu. A ať už jsou tyto události jakkoli 
náročné nebo bolestné, věř, že je potřeba jimi projít. Věř, 
že vše co se ti v životě děje, se neděje náhodou, že vše 
má svůj hluboký smysl a vše se děje pro tvé nejvyšší 
dobro. Bohyně Suda přináší poselství tohoto okamžiku. 
Poselství neustálého vědomého rozhodování o kvalitě 
tvého života. Uvědomění si, že ani tak nezáleží na tom, 

CO prožíváš, ale JAK to prožíváš!

SUDA
Moc, osud, volba, smysl

Svetovida je ta, která vidí svět. Vidí jeho nádheru i přes 
bouře a potoky slz. Ona ti ukazuje, že někdy zapomínáš 
na krásu, jíž jsi obdařená, a srovnáváš se s okolím. 
Potom rozpoutáš kolotoč, který spočívá v dosahování 
dokonalosti za každou cenu. Svetovida symbolizuje 
právě tu plodnost a hojnost uvnitř každé z nás. 
Nezáleží na tom, kolik ti je let, jak jsi situovaná nebo 
vzdělaná. Tvůj dar nemá co dělat s druhem škol
a erudovaností. Je jako posvátné semínko, které, 
staneš-li se jeho půdou, vyklíčí a vyroste v přenádherný 
strom. Pomáhá ti chránit své hranice a postavit se sama 
za sebe, za svou krásu a jedinečnost. Stojíš-li si za svými 
skutečnými hodnotami a přijímáš-li je, uzdravuješ 
celou společnost. Dávání a přijímání tak dostává úplně 

jiný rozměr a stává se skutečným a ne svazujícím.

SVETOVIDA
Hojnost, plodnost, bojovnice



Swiza, dávná bohyně žijící v lesích, měla schopnost 
proměnit každého, kdo ji neprokázal dostatečnou úctu, 
v kámen. Tobě se zjevuje proto, aby tě upozornila na to, 
že přichází období rozhodování. Zřejmě stojíš na 
rozcestí a nevíš, kudy kam. Možná se ti zdá, že se ti 
momentálně neděje nic dobrého. Podívej se této 
strašlivé babizně vzpřímeně do tváře, ukaž svou 
pokoru k životu a ona ti pomůže najít tu správnou 

cestu.

SWIZA
Rozcestí, rozhodování, pokora, spravedlnost

Šárka přichází, aby ti darovala svůj meč, štít a odvahu 
beze strachu bojovat za to, co považuješ za 
nejdůležitější. Po staletí byla krása ženy bojovnice 
znehodnocována coby nefemininní, nicméně Šárka 
dokazuje opak. Připomíná ti, že zdravé hranice
a schopnost chránit svůj prostor jsou základy, které 
dovolí tvé ženskosti a kráse v bezpečí vzkvétat

a rozvíjet se.

ŠÁRKA
Bojovnice, odvaha, rozhodnost

Teta, jedna ze tří Krokových dcer, jasnozřivá a schopná 
komunikovat s neviditelnými světy, přichází, aby ti 
připomněla tvůj vlastní dar intuice. Ukazuje ti, že je na 
čase podívat se do méně hmotných světů, kde můžeš 
konečně najít odpovědi, které hledáš. Rozvíjej její dary 
vidění, věštění a naciťování toho, co je kolem tebe tak, 
abys mohla využít tuto jemnohmotnou moudrost pro 
svá rozhodnutí. Teta tě učí být trpělivá a nebrat na 
lehkou váhu zprávy přicházející ze zdrojů, kterým 

zatím nemusíš rozumět. 

TETA
Sestra, vědma, kněžka, jasnozřivost, intuice, 

napojení



Večernice je bohyně soumraku. Přichází, aby tě naučila 
rozumět skrytým silám, slyšet neslyšitelné, naslouchat 
intuici. Její rada je: zastav se, spočiň, zasni se, naslouchej 
světu mezi světy a objevíš skryté. Pomůže ti objevit 
skryté prožitky, které brzy mizí pod obzor, tak jako 
samotná Večernice brzy mizí z oblohy. Přináší ti do 
života šarm, umění zaujmout, porozumění a pohlazení.

VECERNICE 
Sny, noční obloha, spočinutí

Bohyně Velesa je strážkyně hranic. Přichází, aby ti 
ukázala, jak s nimi nakládat, aby ti poskytovaly bezpečí 
a na druhé straně tě neomezovaly. Pomáhá ti najít 
flexibilitu a jistotu v jednom. Neboj se vymezit si své 
hranice a s láskou je ochraňovat. Hranice nastavené 
zvenčí tě pravděpodobně omezují. Hranice, které si 
nastavíš sama pro sebe, se stanou symbolem vlastní síly 
a zároveň něžnou ochranou. Pamatuj ale, že hranice 
tvého bezpečí končí tam, kde začínají hranice bezpečí 
druhých. Vždy před tím, než se pustíš do boje o své 
hranice, přemýšlej, zda tvá ochrana vychází ze srdce 
nebo z rozumu. Díky spojení s Velesou najdeš i ta místa, 
kde má smysl vystoupit ze své komfortní zóny, aby ses 

mohla posunout dále.

VELESA
Hranice, strážkyně, bezpečí, rohatost

V



Vesna přichází v čase jarní rovnodennosti, kdy se světlo 
dne vyrovnává s tmou noci. Síla světla a tepla (Slunce) 
roste každým dnem a Zem se stává místem pro růst 
všeho živého. Vesna je veselá, dovádivá a divoká, ale
i proměnlivá a neuchopitelná. Přichází do tvého života, 
aby podpořila obnovu a ochranu vnitřního ohně života, 
probouzí divokost, touhu a přirozenou kreativitu.
S lehkostí posiluje odhodlání pro plnění jedinečnosti 
bytí. Je čas posvítit si na tmavá místa ve tvém životě
a rozhodnout se pro změnu. Ve svém srdci nosíš 
nehasnoucí plamen, kterým osvítíš to, co vytváří stíny. 
Jen k tomu přistup blíže a stíny ustoupí. Zároveň uvidíš 
cestu, kudy jít dál.  Pro oživení mysli pojmenuj 
pozitivní stránku každé situace a obohacuj své dny 
smíchem. Pamatuj, cokoli děláš, dělej to vědomě, 

svobodně a ze srdce.

VESNA
Světlo, radost, odvaha, pohyb, tvořivost

Vltava je symbolem života v zemi české. Přichází do 
tvého života, aby ti dala ten největší dar - zamyšlení  se 
nad směrem tvého života, tvým předurčení. Tvůj osud 
je na cestě, která tě těší, kde pociťuješ naplnění a smysl 
života. Voda nás rozhýbává, dává nám život a směřuje 
nás. Její poselství je nechat věci plynout. Čas přinese své 
bohatství. Život je krásný právě díky proměnám v čase. 
Nech věci proudit, posilovat se nepředvídanostmi, 
přijmi bohatství, které tě čeká. Zastav se a zaposlouchej 

se do krásy přítomného okamžiku.

VLTAVA
Voda, směr, život, proudění



Zasia  přitančí na křídlech jara, aby tě podpořila v tom, 
že krása a ladnost jsou velké a důležité ženské dary, 
které stojí za to pěstovat a pečovat o ně. Inspiruje tě
k tomu, aby ses podívala na svůj život a vytvořila v něm 
více prostoru pro inspirující harmonii, péči sama o sebe 
a aby sis víc vědomě vážila krásy, kterou v životě máš. 
Najdi si v průběhu dne chvilku pro sebe a tanči. 
Pozoruj, jak se změní tvá nálada a vnímání sama sebe.  
Dovol tanci, aby se stal tvým každodenním rituálem. 

Uvidíš, jaké kouzlo to přinese do tvého života. 

ZASIA
Krása, ladnost, tanec, ženské čáry, čistota

Zemina přichází v této chvíli, aby tě podpořila v oslavě 
sklízení tvých plodů. Každý rok zasíváme semínka 
touhy a pak sklízíme plody naší práce. Oslava je 
důležitou součástí sklizně. Zastav se na chvíli a uvědom 
si, co všechno se ti doposud podařilo. Je čas slavit
i drobné úspěchy, protože jedině tak k sobě přitáhneš 
další a další úspěchy. Můžeš připravit hostinu pro sebe 
i své blízké, abys radost mohla sdílet a šířit tak pozitivní 

náladu všude kolem sebe.

ZEMINA
Plody, země, sklizeň, hojnost, oslava



Zirnitra, bohyně čarodějnictví, magie a draků, nás vede 
do těch hlubin v nás, kterých se bojíme. Je v nich 
schopnost být tvůrkyní, čarodějkou našeho života. 
Žena je alchymistickou nádobou, skrze kterou se může 
proměnit voda ve zlato, pustina v nádhernou krajinu 
plnou květů, stromů obsypaných ovocem. Žena je tou 
čarodějkou, která skrze své myšlenky, svou energii
a tělo přetváří realitu tak, aby v ní mohl být zrozen 
život. Její tvoření je mnohem mocnější než tvoření z ega. 
Ponoříš-li se i ty znovu do své síly, přijmeš svou intuici 
a otevřeš se svým vizím, tvůj svět se začne měnit. Spojí 
se s nekonečným kanálem Kundaliní, a ten jako zlatý 

drak prosvítí celou tvou bytost. 

ZIRNITRA
Magie, draci, čarodějka, svoboda

Zora je bohyně dívka, spojená s Hromnicemi. Přichází 
do tvého života, aby ti přinesla jiskru světla a naděje. 
Vyzývá tě, abys s dívčím úžasem vítala každý nový 
den. Když jsi na konci svých sil, vzpomeň si na ni
a zažehne v tobě jiskru naděje, zapálí plamen tvého 
vnitřního světla, které ti ukáže cestu. Buď nespoutaná, 
dovol si dělat nové věci. Spoj se s věčně mladou dívkou 
ve tvém nitru, která nadšeně vítá vše, co jí život nabízí.

ZORA
Světlo, naděje, víra, jiskra



Živa je bohyně matka, spojená s první sklizní. Přichází 
do tvého života, aby ti přinesla živost a výživu.   
Poskytuje ti veškerou plodnost, kterou potřebuješ
k tomu, abys rozkvetla do své plnosti. Její pozvánkou je 
uvědomit si štědrost tvého života a udělat si rituál 
vděčnosti, kde uctíš vše, co ve tvém životě kvete a čemu 
se daří. Protože pouze vděčnost může sloužit jako 

výživa pro další hojnost.

ZIVA
Matka, sklizeň, náruč, hojnost, oživení

V

Bohyně Živena, je středovou bohyní slovenských 
kněžek. Je to ta, jejíž aspekty propojují celé kolo roku
a koloběh přírody. Paní, která dokáže proměnit živly, 
která ovládá zákony přírody. Přichází do tvého života, 
aby ti přinesla vyrovnání, harmonii, celistvost, aby
v tobě probudila životadárnou sílu a zároveň ti 
pomohla pustit to, co v tvém životě již neslouží. Vždy 
musí něco zemřít, aby se něco nového narodilo. Když se 

na ni naladíš, odhalí ti plnost a mysterium života.

ZIVENA
Střed, spojení, oživení, život, celistvost

V
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