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Je to již nějakou dobu, kdy jsem se narodila. Na svět jsem poprvé vykoukla v Ostravě, když slunce 

bylo v rybách a luna ve lvu. V Ostravě jsem také vyrůstala a později studovala. Věnovala jsem se 

především grafice – na střední umělecké škole jsem poznávala grafické techniky, kresbu, ilustraci 

a počítačovou grafiku. Poté jsem pokračovala na univerzitě a zaměřila se hlavně na 2D kreslenou 

animaci. Po dokončení studií jsem začala vnímat potřebu načerpat zkušenosti – z „běžného“, 

jednoduše neuměleckého a nestudijního světa. A tak padlo rozhodnutí – odstěhuji se do Prahy, aby 

se můj kontakt s reálným světem stal skutečně intenzivním! A tak se také stalo. V Praze jsem žila 

a pracovala pět let v různých oblastech na různých pozicích. Přecházela jsem z jedné pracovní 

zkušenosti do druhé a pohybovala se daleko od světa svého vzdělání. 

Toto období mi přineslo různorodé poznávání. Navíc pro mě znamenalo potvrzení mnohých mých 

vnějších schopností, díky nimž jsem zároveň objevila nové vnitřní obzory. Vyzkoušela jsem řadu 

seberozvojových seminářů a hledala cesty k naplnění svých duchovních potřeb. Nejvíce mě ovlivnila 

astrologie, ajurvéda, human design, spontánní tanec, duchovní divadlo a především hluboké studium 

a praktikování tantra jógy.  

Nakonec mě má cesta poznávání přivedla do srdce Hané. Právě teď žiji, pracuji, tvořím a také vyučuji 

jógu v Olomouci. Právě tady jsem svůj život ustálila, a to i proto, abych mohla opět intenzivněji 

tvořit... 

 

O kresbách:  Astrologické mandaly 

Vše začalo z radosti a také jako reakce na můj astrologický výklad. Byl to pro můj život silný impulz, 

který mě mimo jiné inspiroval k vytvoření první astrologické mandaly. 

Celá dvanáctka znamení je znázorněna v jednom kruhu a s ní i symbolika a zákonitosti náležející 

každému ze znamení. Již tato mandala byla vytvořena jako poklona astrologii a její hloubce. 

Další obrazy cyklu pak vznikaly z touhy mého nitra poznat a začlenit do sebe všechna astrologická 

znamení. Každý člověk v sobě totiž nosí směsici všech znamení promítajících se do jeho originálního 

astrogramu.  A ten vždy odhaluje talenty a tendence jednotlivce, jež mu jsou dány z vesmíru. 

Každý má zároveň možnost jít cestou poznání všech dvanácti znamení a integrovat do sebe veškeré 

jejich vlastnosti, a tím se stát kosmickým člověkem. Proto astrologii vnímám jako veliký dar 

a nenahraditelného průvodce lidským životem. 

Nakonec se zrodilo třináct kreseb zachycujících archetypální základní energii daných znamení. 

Vytvořeny jsou astrologické mandaly tak, aby diváka iniciovaly a inspirovaly. 

Základní charakter znamení lze proto vnímat citlivým, intuitivním pohledem a kontemplací. Ke každé 

kresbě zároveň vznikl text, který znázorněné vlastnosti doplňuje a vysvětluje. Astrologické mandaly 

se staly také jádrem mého dalšího projektu – originální kolekce triček s potiskem astrologických  

mandal. Astro-trička jsou nabitá vlastnostmi vždy konkrétního znamení, které se může probudit 

v každém z nás díky jejich nošení. 


