
Astrologička, numerologička, chiromantička Ing. Svetlana Šimurdová–Guzmanová  
pochádza z Moldavska. Od detstva mala rada prírodu a preto na strednej škole vyštudovala 
záhradníctvo a na vysokej škole lesníctvo. S úsmevom ale dodáva, že je  síce titulovaná  
inžinierka lesa, ale netitulovaná učiteľka života a biológie. Veľmi rada a intenzívne sa 
venovala štúdiu pedagogiky, psychológie a astrológie. Odpovede na rôzne otázky hľadala 
čítaním kníh, pozorovaním života a skúsenosti tiež získavala od svojej babičky, ktorá bola 
ľudovou liečiteľkou a ľuďom pomáhala nielen bylinkami ale aj motlitbami. Babička ju 
naučila aké silné dokážu byť modlitby pri riešení ťažkých životných situácií. 
 
CHIROMANTIA - v dlani je napísané všetko ... 
Svetlana predpovedá podľa dlane, pretože verí v silu vedomia a podvedomia ktoré 
nezmazateľne zapíšu osud na ľudskú dlaň. Aj na svojej dlani uvidela, že raz bude žiť na 
Slovensku a čaká ju tu manželstvo. Z ruky dokáže čítať aké bude manželstvo, deti, vzdelanie, 
predpoklady na štúdium, kariéru, ale aj mnohé iné. V ruke vidí minulosť aj budúcnosť. 
Ľuďom nielen vysvetlí ich problémy a vnútorné bloky ale jej hlavnou úlohou je dať rady 
pomocou ktorých môžu dosiahnuť v živote pozitívnu zmenu. 
 
NUMEROLÓGIA - dátum narodenia je dôležitý pretože je v ňom skrytá sila vesmíru.  
Podľa čísel v dátume narodenia dokáže povedať čo má človek zakódované a dostal do vienka 
pri narodení. K čítaniu z dlane nemohla pristúpiť,  pokiaľ neporozumela astrológii 
a pôsobeniu vesmírnych telies na človeka.  
 
HĽADANIE STRATENÝCH OSOB 
Svetlana dokáže vycítiť, kde sa nezvestný nachádza. Keď dostala  požiadavku nájsť 
strateného mladého muža, mala jeho fotku a dátum narodenia. Videla ho opusteného v 
blízkosti mokriny pri Trnave. Muža po čase našli, ale bohužiaľ už nebol medzi živými.  V 
takýchto ťažkých okamihoch radí  blízkym, aby sa za obeť modlili a tak jej duši pomohli 
nájsť cestu na druhý svet.  
 
V ostatnom období sa  však pani Svetlana akoby stratila.  
Čo sa stalo, že o vás nebolo dva roky počuť? 
Veľa ľudí sa ma pýta presne to isté. Stále som však doma, teda tu, na Slovensku. Po tom, ako 
som sa v septembri 2008 vydala,  som okrem manžela a ďalšej dcéry získala aj druhý domov 
v Bratislave. Rýchlo som ale prišla na to, že nedokážem žiť bez prírody, hôr a vychádzok po 
okolí, tu v strede Slovenska. A tak  mám vlastne domovy dva. Minimálne dva-tri dni v týždni 
som v Banskej Bystrici, víkendy spravidla v hlavnom meste.   
Takže v súčasnosti ste na cestách, v aute, na prednáškach. A stále sa venujete ľuďom, 
riešite ich partnerské vzťahy, vyhľadávajú vás ženy, aj muži. 
Presne.  Láska je energia, ktorú potrebuje každý. Je úplne jedno koľko máte rokov. Dôležité 
je, že ju ľudia chcú opäť nájsť, znova získať. Zákony prírody totiž musia byť vyvážené, inak 
veci aj vzťahy začnú škrípať. A ak energia nie je čistá, príroda nám to vráti.  
Hovoríte, že dôležité je pozitívne myslenie. 
Isteže. Človek, ktorý myslí pozitívne, môže očakávať pozitívnu spätnú odozvu. Sama na sebe 
som si to nie raz potvrdila. Keď myslíte negatívne, neustále spochybňujete seba i ostatných, 
problémy si viacmenej privolávate. Každá, nech to znie akokoľvek paradoxne aj negatívna 
vec, udalosť, ktorú prežijeme, je svojim spôsobom pozitívna. Posúva nás dopredu aj keď si to 
uvedomíme možno trochu neskôr. 
Mnohí nevedia, že ste aj autorkou dvoch kníh.   
Prvá moja kniha „Svetlo cez Svetlanu“, vznikla na báze článkov, ktoré som publikovala 
v novinách a časopisoch. Čitateľom stručne vysvetľujem a radím ako sa napríklad vyhnúť 



stresu, čo robiť keď odchádza láska, ako funguje vedomie a podvedomie, ako sa stať 
úspešným, šťastným a ako dosiahnuť harmóniu. Ale napríklad aj jedlu, pretože aj to má 
energiu, dobrú ale tiež aj zlú. Skrátka  jedlo ako liek-jedlo ako jed. 
Druhá kniha má tak trochu netradičný názov „Ako pochopiť a „zbaliť“ muža“. Prečo 
ste napísali práve takúto knihu? 
Pretože vzťahom medzi mužom a ženou sa venujem dosť dlho cítila som potrebu napísať 
knihu v ktorej by som hlavne ženám odovzdala zopár dobrých rád. Napísala som ju pomerne 
rýchlo. Riadky som kládla na papier vždy len vtedy, keď som bola plná energie. Tvoriť sa 
nedá, keď človek nemá  tú správnu náladu. Ale späť, k vašej otázke. Viete, čoraz častejšie za 
mnou chodia ženy, ktoré zostali samé, rozviedli sa, manžel si našiel inú. Knihu som venovala 
aj vydatým ženám, ktoré majú pocit, že svojho partnera vlastne nepoznajú, nevyznajú sa 
v ňom. Je v nej aj akési „desatoro“ ako muža zaujať. Jednoducho dávam ženám a dievčatám, 
nazvem to návod, ako si vážiť samu seba, spoznávať mužov cez znamenia v ktorom sa 
narodili. 
Hovorí sa, do tretice všetko najlepšie. Chystáte ďalšiu?         
Rada by som napísala knihu o známych osobnostiach a ich vzťahoch, o tom, či a ako sa podľa 
numerológie k sebe hodia. Okrem nich však použijem aj príklady z praxe. Teda 
„obyčajných“ ľudí, ktorí  ma navštevujú a ktorým sa snažím pomáhať. 
V poslednom čase sa dosť veľa hovorí a píše o konci sveta. Akí je váš názor na túto 
otázku? 
Koniec sveta určite nepríde v nejakej globálnej podobe alebo v nejakom okrúhlom dátume 
ako sa to často vykladá. To je iba výmysel tých ľudí, ktorí chcú iných udržiavať v napätí 
v strachu a tak s nimi manipulovať. Keď sa budeme chovať k prírode, k sebe a k životu 
správne, vôbec sa nemusíme očakávať nejakého drastického konca sveta.  
Pani Svetlana, čo by ste na záver odkázali našim čitateľom?  
Každý z nás dostal skvelú šancu prísť na tento svet, mnohému sa naučiť a prejaviť sa. Naša 
planéta by mala byť hlavne planétou citu a lásky, ale my sme si z nej urobili planétu majetkov. 
Bitka o majetky vyvoláva hriech a karmu. Ak chceme zachrániť túto krásnu planétu , nemali 
by sme byť prehnane pripútaný iba majetku, mali by sme sa zbaviť rôznych strachov, snažme 
sa okolo seba šíriť dobro a pozitívnu energiu,  vytvárať harmóniu vo vzťahoch a tešiť sa zo 
života. To sú rady  skúsenej astrologičky.  
 
 
 
 
   


