Astroložka Ida Myslikovjanová: Podle horoskopu jsem si vybírala psa a datum svatby
ONDŘEJ ŠULÍK

V

šichni známe horoskopy z novin a časopisů.
Dozvíte se v nich, že
dnešek je ten pravý na poznání
osudové lásky, ale v zaměstnání si musíte dát pozor na závist
kolegů. Na takové věštby zapomeňte. Poznejte s astroložkou
Idou Myslikovjanovou tajemství horoskopů složitějších.
V čem se liší od těch časopiseckých? Řídí se svými poznatky
sama? Volá v nočních hodinách věštci do televize? Tohle
a mnoho dalšího se dozvíte
v rozhovoru pro Deník senior.
Na tohle se vás klienti asi neptají, ale
já bych rád věděl, jestli se jednou
ožením za brunetu nebo blondýnu.
Znamením jsem Rak.
(usměje se) Takhle vykládání
horoskopů nefunguje. Když pominu to o barvě vlasů vaší nastávající, k tvorbě horoskopu informace, že jste Rak, nestačí.
Nestačí? Takže horoskopy v novinách a časopisech, kde je pro každé
znamení zvěrokruhu napsané, co se
stane, bych ani neměl číst?
To já nezakazuji. Čtěte si, co
chcete, ale tahle zbulvarizovaná
astrologie v časopisech je podle mě
spíš pro zábavu. Lidé by se jí
neměli řídit.
V čem se tedy liší horoskop od vás
a ty časopisové?
Horoskopy v novinách a podobně pracují pouze s pohybem
Slunce. To je jedna část při sestavování horoskopů. Jenže to dává
jen pramálo k poznání vlastní
osobnosti nebo třeba pro výpočet
správných dat pro důležité životní okamžiky. Astrolog by měl rozhodně ještě vzít v úvahu ascendent, planety, ve kterém domu jsou
ty planety…

(smích) Klienti, kteří tu jsou
poprvé, někdy bývají podobně fascinovaní.
Co jim vlastně nabízíte?
Na zakázku dělám psané horoskopy. Dále nabízím konzultace.
Při nich řešíme problémy klientů
a radím, v jaký čas je nejlepší učinit důležitá životní rozhodnutí, čemu se vyhnout a podobně. Dále
s manželem pořádáme pro veřejnost kurzy a k tomu ještě píši knihy.
Na vašich kurzech učíte, jak vykládat horoskopy?
To také. Ale některé naše kurzy jsou i mimo obor. Manžel je také astrolog a psycholog. Spolu učíme lidi třeba i tomu, jak postupovat, aby manželství fungovalo.
Říkáte, že manžel je psycholog.
Vy jste vždy pracovala jako astroložka?
S astrologií jsem začínala na začátku devadesátých let a praktikovala ji u svého původního zaměstnání. Jsem bývalá češtinářka.

Neprolínaly se vám tyto dvě profese?
To víte, že ano. Třeba ve svém
učitelském zápisníku jsem měla na
stránce hned vedle jména žáků i jejich data narození, abych věděla,
v jakém jsou narozeni znamení.
Vlastně doteď, když některého
z nich potkám, moc si nepamatuju jméno, ale jistě vím, že je to „ta
Ryba ze třetí lavice“.
Teď něco jiného. Co říkáte na věštecké pořady v televizi, do kterých
lidé volají, aby poznali svou budoucnost?
No, (významně se podívá na
manžela) viděli jsme to. Dávají to
v dost nekřesťanskou

hodinu v noci, tak jsme si to nahráli. Ale po chvíli jsme to zase
znechuceně vypnuli. Už zcela logicky to nedává smysl. V tak krátkém čase vám někdo bez přípravy
řekne, kdy a jak máte udělat pro život zásadní rozhodnutí. Vždyť to
nejde! Myslím, že je to akorát tahání peněz z lidí. Dokonce i nám
volali, jestli nechceme pro ně pracovat, ale to nepřicházelo v úvahu.
Věříte vůbec kartářkám a jiným ezoterickým praktikám?
Určitě. Jenže ohromně záleží na
tom, kdo karty vykládá. Pokud je
výborná kartářka, pak snad ani
nepotřebuje karty a výklad hází
spatra.
Taková numerologie má jasně
daný základ jako astrologie. Několik numerologů dokonce chodilo k nám na kurz. Říkali, že
numerologie a astrologie by
se měly dobrat stejných výsledků. Jenže astrologie je
komplexnější a přináší toho víc. Jak jsem již říkala, nezapočítáváme
do výkladu jen datum
narození, ale i pohyby planet, ascendent
a podobně.
Planety. Stále mi nejde
do hlavy, že obíhání
menší hmoty okolo
větší hmoty ve vesmíru
má za výsledek třeba to,
že budu v životě klidný
a nekonfliktní.

A chodí skeptici i k vám? Lidé, co si
vyslechnou váš výklad, a neberou si
to k srdci?
Chodí. Jedna paní takhle nedbala mých zjištění a za rok se
vrátla a chtěla to spravit. Lidem
nikdy neříkám, co mají dělat.

Sama se nejspíš horoskopem řídíte...
Žádný kondiciogram jako v Jáchyme,
hoď ho do stroje?
Ne. Tohle je špatný přístup. Horoskopem je něco dané, ale hrozně moc věcí záleží na lidech. Co
udělají a naopak co neudělají ve
svém životě.
Na co se vás nejčastěji ptají?
Nejvíc otázek mám na partnerství. Hodíme se k sobě? Má manželství ještě budoucnost? Kdy už
to bude mezi námi lepší? Na kdy
si máme objednat svatbu? Většinou jsou to podobné vztahové problémy.
Máte třeba i klienty z řad věřících lidí?
I takoví se najdou (usmívá se).
Jedna, teď už absolventka, z našeho kurzu chodila ráno do kostela a hned pak k nám se učit vykládat horoskop. Farář jí to vymlouval, ale když to jednou zkusila a vyšlo to, nenechala se odradit.
Podle toho, nač se vás lidé nejčastěji
ptají, to vypadá, že k vám chodí spíše mladší ročníky.

K tomuto věda
zatím nemá vysvětlení a musí k tomu dojít. Jde tady o provázanost
lidského
organismu, psychiky
a kosmu.

Je to tak. Častěji tu mám mladší lidi, které zajímá, co je čeká. Podnikatelé se ptají, kdy založit firmu nebo se ptají na zaměstnance.
Ale i starší sem zavítají. I když ti
se spíš než na sebe ptají na své děti a vnoučata. Anebo jim nechávají udělat psaný horoskop jako
dárek.

Dostáváte
se kvůli tomu do křížku se skeptiky?

To záleí na případu, ale většinou když mám volnou chvilku, tak
na nějakém pracuji. Teď před Vánoci jich mám ale na stole rozdělaných dost. Pár mých horoskopů
se určitě někde pod stromečkem
najde.

Jak dlouho vlastně psaný horoskop
děláte?

Ascendent?
Ano. To je nejvýchodnější bod
hvězdné oblohy nad horizontem.
Má velký vliv na osobnost narozeného. Vy svůj ascendent znáte?
Neznám. Je to těžké zjistit?
Ale vůbec ne! Jen mi řekněte své
datum narození, přesný čas a místo.
(Mé údaje zadala do počítače, kde
se ukázaly hvězdné oblohy s mně
neznámými čárami a symboly. Poté víceméně přesně popsala mou povahu, mé vztahy s rodiči, můj přístup k práci a mé záliby. Trochu
mě to vyděsilo.)
Bývají všichni vyjukaní jako já?

To ani ne,
jen v jedné ze
svých knih jsem
odporovala astrofyzikovi Jiřímu Grygarovi. To
je moc chytrý pán,
jen si myslím, že
když označuje atrologii jako blbost nebo
šarlatánství, měl by si
o tom něco přečíst. Ale
jemu to prý ani nestojí
za to.

Nedělám třeba zdravotní astrologii. Řekla bych, že k tomu bych
potřebovala mít vystudovanou
medicínu, abych dávala celistvé
odpovědi na otázky klientů. Také
nedělám do politických témat. Spíš
se zaměřuju na vztahy.

Ptají se vás lidé například na to, kdy
zemřou?
Ptají, ale na to já neodpovídám.
Jako i v jiných řemeslech, má i astrologie svou etickou stránku a tyto informace nezjišťuji.
Vyhýbáte se i jiným tématům než
těm, které nejsou eticky zcela
správné?

Jistě. S manželem jsme si podle
našich horoskopů naplánovali
svatbu. A vlastně i náš pes je také
vybraný podle pohybů planet
a Slunce (hladí spícího jezevčíka,
který jí leží na klíně).
To jste si vypočítala, který den je
dobrý pro nákup psa?
(smích) Ale ne. Jen když nám
umřel na stáří náš předešlý pes,
kterého jsem milovala, chtěla jsem
dalšího. Ale aby byl stejné povahy, stejné osobnosti. A tak jem objížděla a obvolávala chovné stanice jezevčíků, kdy a v kolik se jim
narodila štěňata. Nakonec jsem si
vybrala tohoto mazlíka.

S MANŽELEM. Oba se astrologii věnují už mnoho let. Foto: Ondřej Šulík

Vypadáte spolu spokojeně. Kdybych
se já chtěl naučit vykládat horoskopy, mám šanci? Při výpočtu pohybu
vesmírných těles se používá matematika, a já v ní zrovna neexceloval.
Astrologie je umění výkladu, ne
matematiky. A všechno počítání
nyní stejně zvládne počítač. Takže i čtyřkař má šanci.
Mohu se na konec zeptat, jaký podle
vás bude následující rok?
Nějaká velká šance na zlepšení
není. Tak to je už dlouho. Ale to neznamená, že jednotliví lidé budou
mít špatný rok. A aby zjistili, jaký bude ten jejich, stačí říct datum, místo a čas narození a planety naznačí, co je čeká.

PSANÝ HOROSKOP. Poslouží i jako krásný a zajímavý dárek. Foto: Ondřej Šulík

Ida Myslikovjanová
Ida Myslikovjanová se narodila v Olomouci. Po gymnáziu studovala filozofickou fakultu (obor čeština –
angličtina) na olomoucké
Univerzitě Palackého, po
jejímž absolvování se stala
středoškolskou učitelkou.
Pedagogiku vykonávala až
do roku 2006, kdy už úplně
přesedlala na astrologii,
které se v té době věnovala
již dvanáct let. Napsala několik knih o astrologii, ale
i o lidských vztazích.
S manželem, psychologem
a astrologem pořádají od
roku 2000 kurzy, kam se
sjíždějí zájemci z celého
Česka. Má dvě děti a žije se
svým mužem v Olomouci.

SPISOVATELKA. Kromě kurzů a konzultací astroložka píše. Foto: Ondřej Šulík

