Sny, astrologie, jóga a meditace se staly jeho věrnými průvodci,
ze kterých čerpá svou energii
Robert Policar, empatický, moudrý a talentovaný forenzní astrolog dokáže podle postavení hvězd
v přesný čas Vašeho narození zapátrat do Vaší minulosti a na míru sestavit neuvěřitelně přesný
horoskop. Propojuje klasický západní horoskop s horoskopem mayským. Je nejen průkopníkem
mayské astrologie v Česku, ale také certifikovaný systemický kouč.
Empatický astrolog s laníma očima, štíhlý a vysoký jako indián, ačkoli má vietnamské kořeny, to je
Robert. Sny, astrologie, jóga, meditace, ale i reiki se staly jeho věrnými průvodci, ze kterých neustále
čerpá potřebnou inspiraci pro každodenní život. Obdivuje tibetskou, japonskou a indiánskou kulturu.
„Pozornost musí jít k sobě, ke své síle, srdci a intuici, ne k druhým. Nehodnoťte, nesrovnávejte,
protože to je energie, kterou směřujete ven k druhým a ztrácíte ji. Ztrácíte pak sami sebe. To lék na
všechno a je to moudrost věků,“ říká Robet.
Pracoval pět let v knihkupectví, ale táhlo ho to ke studiu a praktikování mayské astrologie. Dnes píše
pro on-line magazín www.flowee.cz, kde jsou jeho mayské předpovědi velmi úspěšné. Denně své
předpovědi umísťuje také na svůj facebookový profil a na jeho rozbory se začíná čekat pěkně dlouho.
Spolupracuje i s významnými osobnostmi, politiky a manažery z vysokých funkcí. Jeho rozbory jsou
velmi detailní, přesné, odhalující silné stránky Vás a rizika života, který právě vedete. Proto jsou tak
žádané a oblíbené mezi úspěšnými lidmi, kteří mají stálou touhu na sobě pracovat a zdokonalovat své
životy.

Jak probíhá sezení s Vámi?
Probíhá formou individuální konzultace, kde se zaměřujeme na pochopení a probuzení jedinečných
darů, který v sobě nosí každý člověk. Konzultace probíhá 2 hodiny, kdy pracuji jak se starobylou
moudrostí klasické západní a mayské astrologie, tak i numerologií. Využívám i zkušeností ze
systemického koučování a mentorování, dle povahy klienta. Rád se zaměřuji na problematiku vztahů
a nalezení osobní cesty, která je vždy velmi specifická a snažím se klientům připomínat jejich vlastní
duševní potenciál, který třeba jen tuší.

Jací lidé k Vám nejčastěji chodí?
Chodí ke mně lidé z nejrůznějších oborů a vrstev, a to je jeden z mnoha důvodů, proč svou práci tolik
miluji. Každý osobní příběh je velmi inspirativní i pro mne a každý klient mi pomáhá rozvíjet umění
výkladu, které se každou zkušeností zdokonaluje. Díky mé práci jsem se setkal s lidmi jak z vysokého
managementu, show-byznysu, tak jiných společenských vrstev. Neustále mne udivuje rozmanitost
osudů a umění, jakým lidé dokážou utvářet svůj život.

Co nejzajímavějšího se Vám v poslední době při výkladu stalo?
Díky mým klientům dostávám velmi dobré zpětné vazby, protože jim často můj způsob výkladu
potvrdí jejich dlouhodobé tušení o jejich vlastním potenciálu, který dokáži ještě rozšířit na základě
mých předchozích zkušeností. Lidé si často více věří a probudí v sobě síly, které dlouho spaly. Díky
nástrojům, které používám, se často urychluje vývoj žádaným směrem k vnitřní spokojenosti
jednotlivců. Lidé lépe chápou své partnery, děti, ale hlavně sami sebe. Tím dochází k větší harmonii
jak ve vztahu k druhým, tak sobě samým.

Pracujete s mayským horoskopem. Co za znamení jste Vy?
Orel.

www.robertpolicar.cz

