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Ing. Svetlanka GUZMANOVÁ z Bratislavy je plná energie a optimizmu, chuť do života srší 
z každej bunky jej tela. Zaoberá sa numerológiou, astrológiou, chiromantiou, ľudovým 
liečiteľstvom, hľadaním stratených ľudí, motivačným koučingom a všeličím iným. Je aj 
jasnovidkou... So Svetlankou som sa prvýkrát stretla pred siedmimi rokmi, keď som ju 
pozvala do mojej dvojhodinovej relácie naživo v Rádiu SV. Onedlho som dostala od nej 
pozvánku na prednášku a hneď po zvítaní mi povedala, že v krátkom čase ma čaká nemilé 
prekvapenie – veľké sklamanie od človeka, od ktorého by som to vôbec nečakala. Neverila 
som tomu, no neuplynul ani mesiac a stalo sa...  
 

SVETLANKA, KEĎ ŤA POČUJE NIEKTO ROZPRÁVAŤ, HNEĎ ZISTÍ, ŽE NIE SI SLOVENKA. 
Nie som, ale žijem tu rada. Narodila som sa v malom okresnom mestečku Glodeni na 
severozápade Moldavska. Pochádzam z rodiny s pestrým zameraním. Moja mama bola 
krajčírka a ocko pracoval ako predák v poľnohospodárskom Sovchoze. Dedko zo strany 
mamy bol mlynár a dedko zo strany ocka ekonóm v zahraničnom obchode. Babka zo strany 
mojej mamy bola miestna ľudová bylinkárka. 
 
BABKA NEBOLA LEN BYLINKÁRKA A NIEČO Z TOHO SA PRENIESLO AJ NA TEBA, VŠAK? 
Myslím si, že schopnosti, ktorými som obdarená, som čiastočne dostala do vienka práve od 
mojej babky. Od detstva som na nej obdivovala, s akou láskou a trpezlivosťou pomáhala 
ľuďom, ktorí za ňou chodili, či už po radu alebo s nejakým zdravotným problémom. Babka 
pomáhala ľuďom rôznymi spôsobmi, niekomu bylinkami, inému modlitbou alebo dobrou 
radou. Často pomáhala pri urieknutiach, pri hľadaní stratených ľudí a aj pri poškodených 
vzťahoch. Bola veľmi múdra a vždy ochotná pomôcť každému, kto sa na ňu obrátil. Všímala 
som si to už v detstve a všetko som nasávala do seba. 
 
MÁŠ SÚRODENCOV? 
Pochádzam z jednovaječných dvojčiat. So sestrou sme boli od útleho detstva veľmi tesne 
prepojené. Všade sme chodili spolu, o všetkom sme sa radili, neustále sme spolu niečo riešili 
a tak to pokračovalo až do dospelosti.  
 
AKÉ ŠTÚDIUM SI SI VYBRALA? 
Príroda bola pre mňa vždy veľmi inšpirujúca, preto som začala študovať v Strednej škole 
záhradníckej, ktorá sa nachádzala v blízkom meste. Po jej skončení som pokračovala na 
Vysokej škole lesotechnickej v ruskom Voroneži. 
 
VRÁŤME SA EŠTE TROCHU DO DETSTVA... 
V detstve som zbierala informácie zo svojho okolia a snažila som sa ich aj aplikovať do života. 
Spolužiaci mi v týchto mojich začiatkoch boli ochotní poslúžiť ako objekt. Bolo z toho vždy 
veľa žartovania, no spomínam si, aj keď sme sa pri tom dobre bavili, brala som to naozaj 
vážne. Rada som bola stredobodom pozornosti v kolektíve a moji spolužiaci ma radi počúvali. 



Vždy som zdôrazňovala, že sme súčasťou prírody a že všetky odpovede na otázky a všetky 
riešenia ľudských problémov možno nájsť práve v prírode. Niekedy mi vravievali: „Veď ty nie 
si inžinierka lesa, ale inžinierka ľudí.“ Spolužiaci mi dôverovali a často sa na mňa obracali so 
svojimi osobnými problémami. Najčastejšie to boli vzťahy. Na riešenie som používala nielen 
numerológiu a astrológiu, ale aj chiromantiu. Vždy som sa v každom smere snažila byť 
pozitívna a zistila som, že to je práve to, čo ľudia najviac potrebujú. Myslím si, že som bola 
obľúbená medzi spolužiakmi.  
 
UČILA SI SA AJ ČÍTANÍM KNÍH? 
V tom čase bolo v tejto oblasti málo literatúry, preto som vedomosti zbierala, kde sa dalo. 
Vyhľadávala som ľudí múdrych a vzdelaných. Nikdy som sa nezdráhala pýtať sa, ak mi niečo 
nebolo jasné a učila som sa z odpovedí na moje zvedavé otázky.  
 
KAM ŤA ZAVIALO PO ŠTÚDIU NA VYSOKEJ ŠKOLE? 
Po skončení Lesotechnického inštitútu som začala učiť ako stredoškolská učiteľka. Učila som 
odborné predmety o prírode. V tom čase bola v Rusku Perestrojka a k nám sa už dostávalo  
viac poznatkov z oblastí ako astrológia, numerológia, chiromantia, psychológia. Dopĺňala 
som si dostupné informácie a zároveň som začala študovať na druhej vysokej škole - 
Pedagogickej vo Voroneži. 
 
KEDY SI SA ROZHODLA PRÍSŤ NA SLOVENSKO? 
Ako dieťa som sa zverila babke, že svoj život budem žiť až v tretej krajine, ďaleko od nej. Po 
niekoľkých rokoch v Rusku som začala pociťovať, že prichádza čas na zmenu. Bolo mi jasné, 
že ak má zmena prísť, treba byť pokojnou a čakať na správny čas. Pomáhali mi modlitby. 
Zrazu som začala tušiť, že sa niečo udeje čoskoro. Do internátu, kde som bola ubytovaná, 
prišla skupina Slovákov a ja som zrazu pocítila, že ich krajina bude tá, kde chcem a budem žiť. 
Najprv prišla informácia, potom jasné a rýchle rozhodnutie a tak teraz žijem na Slovensku. Za 
celé obdobie som toto svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala. Keď som kolegom povedala, že 
odchádzam žiť na Slovensko, niektorí boli veľmi prekvapení. Nechápali prečo, lebo som mala 
dobrú prácu, veľmi dobré vzťahy so všetkými a budúcnosť pred sebou. Čudovali sa aj tomu, 
že som si vybrala práve Slovensko, vraj by sa našli aj iné a zaujímavejšie krajiny v Európe. Ja 
som im iba ukázala svoju dlaň, kde som videla práve túto malebnú krajinu.  
 
ČO ĎALŠIE SI SI PREČÍTALA ZO SVOJICH DLANÍ? A ČÍTALA SI AJ Z INÝCH? 
Známym som rozprávala, že na Slovensku ma čaká budúci manžel, s ktorým budem mať syna 
a budem síce učiteľka, ale nie v škole, ale učiteľka života. Kolegovia to brali s úsmevom 
a niektorí mi hneď ukázali svoju dlaň, aby som im povedala, čo na nej vidím, aká ich čaká 
budúcnosť. Pamätám si jednu kolegyňu, ktorá sa spytovala na svoju dcéru. Pomocou dátumu 
narodenia a fotografie som jej dala informáciu, že jej dcéra bude žiť ďaleko od nej, až 
v Grécku a že ona tam bude chodiť opatrovať vnúčatá. Vtedy mi nechcela veriť, ale o 
niekoľko rokov neskôr som sa dozvedela, že jej dcéra má priateľa v Grécku. Do troch rokov sa 
im narodili dve deti a kamarátka mi zavolala, že odchádza k dcére. Udivene sa ma spytovala, 
ako som to pred rokmi mohla vedieť.  
 
AKÉ BOLI TVOJE ZAČIATKY U NÁS NA SLOVENSKU? 
Keď som prišla na Slovensko, udalosti u mňa nabrali rýchly spád. Do roka som bola vydatá 
a do ďalšieho roka sa mi narodil syn. Samozrejme, nie všetko bolo jednoduché, nevedela 



som slovensky a nikoho som tu nepoznala. Dobre si spomínam, ako mi vtedy pomáhali úplne 
cudzí ľudia. Z prírody som vedela, že aj stromu, keď sa presadí, trvá nejaký čas, aby zapustil 
korene. Presne to isté platilo aj v mojom živote. Na Slovensko som prišla spolu so sestrou. 
Každá sme si  začali vytvárať život podľa seba, ale navzájom sme si pomáhali. Od začiatku 
môjho príchodu na Slovensko som si obľúbila túto krajinu a ľudí v nej. Rada som sa s nimi 
stretávala, spoznávala ich a čoskoro sa ukázalo, že také isté životné otázky, ako riešili ľudia 
v mojej rodnej krajine, riešia aj obyvatelia na Slovensku.  
 
AKÉ SÚ TIE NAJČASTEJŠIE TÉMY? 
S ľuďmi na Slovensku sa stretávam už 20 rokov a snažím sa im pomôcť v tom, čo je pre nich 
dôležité. Riešime vzťahy, financie, zdravie, podnikanie, hľadáme stratených ľudí, stratené 
predmety a domáce zvieratká. Stretla som veľa zaujímavých ľudí a zistila som, že okrem 
toho, že potrebujú pomoc pri riešení osobných problémov, často im chýba pozitívne 
myslenie, obávajú sa budúcnosti, potrebujú povzbudenie a vysvetlenie. Preto som začala 
organizovať skupinové stretnutia, na ktorých som objasňovala otázky najmä z duchovnej 
oblasti a tiež to, že každý človek má veľký potenciál a dokáže robiť veľké činy. Ľudí veľmi 
zaujímali najmä témy ako vzťahy medzi mužom a ženou, existencia anjelov, život po živote, 
karma a pod. 
 
KTORÉ POMÔCKY POUŽÍVAŠ PRI VÝKLADE? 
Pri svojej práci mám isté zásady. Nikdy nepoužívam žiadne karty, dôležité sú pre mňa 
základné údaje o človeku, dátum narodenia a fotografia. Na doplnenie obrazu o človeku mi 
poslúži aj pohľad na jeho dlaň. Nie je dôležité, aby človek o sebe veľa rozprával.  
 
ISTE SI ZAŽILA RÔZNE PÚTAVÉ PRÍBEHY, PREZRADÍŠ NÁM NIEKTORÉ? 
 
Príbeh o láske 
Prišla za mnou slečna z Prešova, ktorá žila v Prahe. Pekná, charizmatická, vzdelaná mladá 
dáma, ktorá si nevedela nájsť partnera. Bola úplne osamotená a bála sa mužov. Cítila som, že 
je zablokovaná. Naučila som ju správne sa modliť a potom som jej povedala, aby nemala 
žiadne obavy, pretože v Prahe stretne mladého muža, ktorý bude pochádzať z východného 
Slovenska a budú si spolu rozumieť. Stretli sme sa asi trikrát. Uistila som ju, že všetko bude 
v poriadku. Neprešiel ani rok a slečna mi zatelefonovala, že sa v Prahe zoznámila s mužom z 
Košíc a že sa budú brať. Neskôr sa naozaj zosobášili, vrátili sa na Slovensko a sú šťastnými 
manželmi. 
 
Príbeh o stratenom človeku 
Raz mi zavolala jedna žena, že spolu so súrodencami hľadá strateného brata. Neodpovedal 
na telefonáty a keďže sa o neho začali báť, poprosila ma, aby som im pomohla. Podľa 
dátumu narodenia som mala jasnú predstavu – videla som lúku za dedinou a cítila som vôňu 
sena. Vedela som, že ich brat je živý. Povedala som im, nech sa ničoho neobávajú, lebo ich 
brat sa nachádza neďaleko rodičovského domu. Poradila som im, aby sa pomodlili, zostali 
pokojní a že svojho brata onedlho uvidia. Uvideli ho ešte v ten istý deň. Neskôr som sa 
dozvedela, čo sa vlastne stalo. Bratovi požičali peniaze na cestu do Rakúska, kam mal 
odcestovať za prácou. Keď dostal peniaze, išiel sa pred cestou rozlúčiť s kamarátmi do krčmy. 
Lenže tam vypil viac alkoholu ako zniesol, preto zakotvil vonku v kope sena, kde si výdatne 



pospal. Keď sa prebral, vrátil sa domov a všetci boli radi, že je živý a zdravý. Tento úsmevný 
príbeh mal šťastný koniec. 
 
ALE NIE VŠETKY PRÍBEHY, KTORÉ SA K TEBE DOSTALI, SKONČILI ŠŤASTNE, VŠAK?  
Stávalo sa, že som príbuzným musela oznámiť smutnú správu, že sa už ich blízky nachádza na 
druhom svete. Aby mohli nájsť zosnulé telo, bolo potrebné pomodliť sa. Vďaka modlitbe 
môže duša zosnulého pomôcť pri hľadaní tela, prípadne sa to stane prostredníctvom snov.  
 
NIEKEDY SA VŠAK POŠKODENÝ VZŤAH UŽ NEDÁ ZACHRÁNIŤ... 
Keď som presvedčená, že to už nie je možné, vtedy poradím rozchod. Je to vždy lepšie, ako 
keby mali všetci v tom vzťahu trpieť. Zlá energia môže byť deštrukčná ako nezadržateľná a 
uvoľnená lavína, ktorá berie so sebou všetko, čo jej príde do cesty. V takejto rodine sa už 
bieli anjeli nenachádzajú, lebo ich nahradili anjeli čierni, čiže zlá energia. Keď sa zlý vzťah 
preruší, zlá energia sa obyčajne vytratí. Každý môže začať budovať nový a lepší vzťah 
s pozitívnou energiou. Veď nie sme stvorení na to, aby sme trpeli, ale aby sme si vytvorili 
plnohodnotný život s blízkym človekom v atmosfére porozumenia a lásky. 
 
CHODÍ ZA TEBOU VEĽA ĽUDÍ S RÔZNORODÝMI PROBLÉMAMI – KOMPLIKOVANÉ VZŤAHY, 
LÁSKA, ZLOBA,  FYZICKÉ A DUCHOVNÉ ZDRAVIE, PODNIKANIE, RODINA, DETI...  
Niekedy som sa až sama čudovala, ako je možné, že ľudia majú tak veľa problémov. V istom 
okamihu som cítila, že potrebujem nájsť pre ľudí niečo, čo bude prospešné ako ich fyzickému 
telu, tak aj po psychickej a duchovnej stránke. Som veriaci človek a viem, aká sila sa skrýva vo 
viere a modlitbe. Viera je dôležitá, hoci sa človek nemá slepo spoliehať iba na ňu. Boh nám 
dal rozum a slobodnú vôľu, aby sme mohli slobodne rozhodovať a konať. Verím aj v silu 
prírody, ktorá je v harmónii s Božími zákonmi. Preto som sa začala modliť a prosiť Boha, aby 
mi poslal niečo z prírody, čo môže pomôcť každému človeku, veriacemu aj neveriacemu. 
A zrazu ku mne začali prichádzať neuveriteľné zázraky. Pochopila som, že moje prosby boli 
vypočuté. To, čo robím pre ľudí, robím s veľkou láskou a pokorou. Snažím sa pomôcť 
každému človeku, ktorý trpí a prosí ma o pomoc. Neposudzujem, či si pomoc zaslúži alebo 
nie, mojou úlohou je pomôcť každému, kto pomoc potrebuje. S ľuďmi sa stretávam na 
súkromných konzultáciách a na skupinových prednáškach. V súčasnej dobe robím spolu 
s manželom Ľubkom aj online webináre. Okrem toho sa venujem publikačnej činnosti, 
písaniu článkov a vyšli mi dve knihy. Začala som písať tretiu knihu, v ktorej budú odpovede 
na najčastejšie otázky zo stretnutí s klientami. Želám si, aby pri čítaní mojich kníh ľudia 
pochopili, že náš život môže byť krásny, keď budeme uplatňovať zákony prírody.  
 
NAŠE ČITATEĽKY ISTE BUDE ZAUJÍMAŤ OBSAH TVOJICH KNÍH. 
Prvá, napísaná v roku 2010, má názov „Svetlo cez Svetlanu“. Písala som ju na podnet mojich 
kamarátov a ľudí, ktorí ku mne chodili na prednášky. Často mi po stretnutí volali a chceli, aby 
som im niektoré rady ešte raz zopakovala, pretože si všetko nezapamätali. Je pravda, že 
vždy, keď som na stretnutiach dávala rady, tak tých informácií bolo na jedno posedenie 
skutočne veľa. V tejto knihe som sa snažila vysvetliť zákonitosti prírody, ktoré sú v nás 
a pomocou ktorých môžeme lepšie spoznať seba, ľudí okolo seba, ba aj súvislosti medzi 
príčinou a následkom. V knihe je stručné zhrnutie mojich vedomostí získaných z pozorovania 
okolitého sveta, prírody a života. Často tieto témy tvorili základ mojej prednáškovej činnosti.  
Druhú knihu „Ako pochopiť a zbaliť muža“ som napísala hneď po prvej. Jej obsah som nosila 
v sebe už dlho a veľmi som ju túžila napísať. Podávam v nej charakteristiku muža podľa 



slnečnej astrológie a aj podľa čínskeho horoskopu. Sústreďujem sa na praktické rady pre 
ženy, napr. ako môžu ľahšie spoznať muža z pohľadu astrológie a akým spôsobom sa môžu 
k nemu nenápadne priblížiť. Muž je oveľa „čitateľnejší“ ako žena, možno ho ľahko spoznať aj 
bez slov, stačí mať o ňom iba zopár základných informácií. V knihe prezrádzam aj niekoľko 
jednoduchých trikov na vytvorenie krásneho vzťahu. 
 
SVETLANKA, PÁČI SA TI NÁŠ ČASOPIS? A AKO SI PREDSTAVUJEŠ MAGICKÚ ŽENU? 
Časopis „Magická žena“ je nielen časopis s prekrásnym a výstižným názvom, ale aj časopis 
s veľkým energetickým nábojom. A magická žena? To je žena, ktorá je krásna, tajomná, 
charizmatická, silná, nežná, elegantná, atraktívna a kultivovaná. Takáto žena je správna 
osobnosť na inšpiráciu nielen pre mužov, ale aj pre iné ženy. Každá žena má v sebe magickú 
silu a energiu, ktorú vyžaruje nielen zvonka, ale aj zvnútra. Najdôležitejšie pre ženy je, aby si 
to uvedomili, verili tomu, stále na tom pracovali a nikdy sa nevzdávali. Prajem čitateľkám 
tohto časopisu, aby stále nachádzali v sebe inšpiráciu byť práve takouto magickou ženou. 
 
 
Za rozhovor ďakuje  
                                   Mgr. Elenn Waltersteinová 
 
 
 
 
 
 


