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Menstruační cyklus, časté téma našich ženských kruhů, má 
čtyři části. Panna, Matka, Čarodějka, Vědma. A tento cyklus 
odpovídá stejně tak ročním dobám. Jaro, léto, podzim, zima. 
Panna je jaro. Příliv energie, činorodost, výkonnost stoupá 
nahoru. Matka je léto. Plnost dávání, pečování, touha o druhé
pečovat, hojnost všeho. Čarodějka je podzim. Pomalu se 
snižuje se pracovitost. Už to nejde tak rychle. Sbíráme ovoce 
předešlých dnů, třídíme a uskladňujeme. Vědma je zima. 
Stáhneme se do sebe, zájem o okolí klesá, zalezeme do tepla 
domova, tepla postele. Vytáhneme zasuté svetry a ponožky, 
sedneme si ke kamnům. Minulý týden bylo 23. září, podzimní 
rovnodennost, začátek astronomického podzimu. Přes den se 
Slunce tvářilo, že je ještě léto, ale noci a rána už byla chladná. 
Všichni jsme si všimli změny roční doby. Ale jaksi jsme 
zapomněli, že se to týká i našeho života. Podzim odpovídá 
Čarodějce, předmenstruačnímu týdnu. Jak se v tu dobu 
cítíme? Můžete trošku charakterizovat svůj předmenstruační 
týden?

No a přesně tak je charakterizován podzim. A to nejen pro 
ženy. Pro všechny kolem nás. Poslední dovolené skončily a my
jsme naběhli znovu do rytmu tohoto systému. Práce, škola, 
kroužky, péče o rodinu, dům, zahradu, znovu hodinky na 
ruku. Ale není jaro plné optimismu a energie. Je podzim. Čas 
zpomalení, třídění úrody, ukládání obilí do sýpek a jablek do 
lísek, řezání dřeva, objednání uhlí, koupě teplého oblečení, 
příprava na zimu. Kdo se v čarodějce dobře připraví, prožije 



příjemnou menstruaci. Kdo se na podzim dobře připraví, 
prožije klidnou zimu. Většina z nás je zaháčkována svými 
dětmi ve školním roce, který na podzim začíná. A to nás mate.
Něco začíná v období, kdy by se nemělo začínat… A my 
poslechneme ten hukot okolního světa a chceme s ním držet 
krok. Utíkáme, pachtíme se za utíkajícím časem a nestíháme, 
nedáváme to. A doběhnou nás nemoci. Rýma, kašel, 
nachlazení. Mají společného jmenovatele: Příliš mnoho 
událostí najednou, jsem obětí vnějších okolností. Nic s tím 
nemohu dělat. Mysl se zablokuje v pocitu naštvání a odporu a
jsme v pěkné kaši. A přece řešení se nabízí. Vezměme v úvahu
roční dobu, roční fázi a dejme jí prostor. Je potřeba dát 
školnímu životu jednoduchý jasný řád – a to čarodějka umí.  
Vymyslet a zorganizovat podzimní život. Najít rovnováhu mezi
sběrem úrody, moštováním, sušením a výlety do lesa a 
podzimní přírody. Pomalu zajet rytmus kroužků a cvičení 
s vědomím, že to půjde pomalu. Ale máme na to čas. Celý 
podzim! Jak pomalu a obezřetně budeme nyní postupovat, 
tak výborně se budeme v zimě cítit. Kdo podlehne tlaku 
spěchu, ten bude uhoněný až do února, kdy místo nádechu 
jara pocítí pořádnou angínu.

Stejně jako rytmus doby, musíme poslouchat i jeho teplotu a 
s tím i změnu jídelníčku. Z pečiva přejdeme na teplé kaše. 
Lehké zeleninové saláty se doplní o podzimní zeleninu mrkev, 
petržel, celer, brokolice, čínské zelí, brambory. Ovoce podléhá
sezóně a tak to budou hrozny, švestky, hrušky, jablka a 
ořechy. Sladké šťávy ustoupí moštu, čajům a medu. To, co teď
zraje nás potěší a posílí. 



Dlouho jsme svůj cyklus pozorovaly a poznávaly. A nyní 
zjišťujeme, co nám může dát, jaké jeho dary a schopnosti jsou
zesílené a jak je využít. Čarodějka je obdobím dynamické 
energie, ale není jako Panna otočena ven, k lidem, ale 
dovnitř. Vnitřní zření a intuice nám ukazují věci jasně. Víme co
je potřeba udělat, zařídit, zateplit, okopat, zrýt, ostříhat, 
poskládat, uklidit, uskladnit, zazimovat. Ale nemáme na to 
tolik sil, abychom uklidily celý svět. Naštěstí máme muže, 
syny, děti, své rodiny. A teď je ta chvíle rozdělit práci, 
delegovat úkoly. Říci jasně co je potřeba udělat a dohodnout 
se, kdo, kdy a jak to udělá. My se umíme obětovat a všechno 
zařídit samy. Ale pak zbyde LA LA LA. Žena, která umyla, 
vyprala, vyžehlila, vysála, přinesla, uvařila, vynesla, a nakonec 
padla a umřela. A pokud ještě neumřela tak u toho strašně 
nadávala… Kde je moudrost ženy? Kdo je ta síla, která hýbe 
krkem celé rodiny? Citlivě vnímá potřeby všech a sladí život 
do nádherného plynutí? Jetu ještě? Stojí ještě na nohou?  
Okouzluje okolí? Nebo už padá únavou a vykřikuje kletby. 
Čarodějka má mnoho podob… Kterou pozveme do svého 
života a necháme rozkvést?


