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1. část

JEDNOTLIVÉ KARTY 
A JEJICH VÝZNAM

Zvláštní karty

Milenec / Milenka
– osobní karty
Tyto dvě karty jsou považová-

ny za tzv. osobní karty. To zname-
ná, že pokud se karty vykládají ženě, 
Milenka je hlavní kartou a představuje taza-
telku. Pokud se karty vykládají muži, pak Milen-
ka představuje jeho partnerku či přítelkyni. 

U karty Milenec je to naopak: při výkladu, 
kdy je tazatelem muž, je tato karta hlavní kar-
tou, pro ženu–tazatelku představuje jejího part-
nera nebo přítele. 

Vdovec / Vdova
Karta Vdova může znamenat 

starší ženu v rodině, například mat-
ku tazatele či tazatelky. Pokud však 
u ní leží karty Myšlenky nebo Tou-
ha, poukazuje na mladší příbuz-
nou. 
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Karta Vdovec může zase znamenat staršího 
muže v rodině, například otce tazatele či tazatelky. 
Pokud však u něj leží karty Myšlenky nebo Tou-
ha, poukazuje na mladšího muže v rodině. 

Tyto dvě karty mají zvláštní význam při výkla-
du zdravotního stavu : představují stagnaci. Po-
kud se objeví alespoň jedna z nich, znamená to, že 
mentální postoj tazatele způsobuje stagnaci dané 
záležitosti (nemoci, problému). 

Takový člověk obvykle potlačuje svou vlastní 
vitální energii, anebo se o ni nechává připravovat 
někým jiným, například okolnostmi apod. Ener-
gie se však nemůže ztratit, a pokud ji potlačujeme, 
stává se destruktivní a ve vlastním organizmu pů-
sobí jako jed. Kromě toho negativní vnitřní nala-
dění přitahuje negativní události. 

V tomto případě by se měl tazatel snažit po-
chopit hlouběji svou současnou situaci, rozeznat 
svůj vnitřní strach a nedůvěru, nepodléhat zou-
falství a beznaději a naopak posilovat svou vůli. 
Nesmí se stavět do role oběti a namísto toho má 
přijmout plnou odpovědnost za svůj život. Pokud 
na sobě začne opravdu aktivně pracovat, určitě se 
může těšit na pozitivní změny. 
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Cesta 

Přítomnost: odchod, potíže v rodině. 
Budoucnost: důležitá cesta. 
Vztahy: tichý, konfliktní vztah (,,tichá do-

mácnost“). 
Práce: pohyb, motoristický průmysl, obchod-

ní cestující. 
Zdraví: trávicí trakt, konečník, střevní záněty. 
Osobnost: rychlý, občas zbrklý člověk; ini-

ciativní, dobrodružný typ. 
Vnitřní růst/Rada: měli byste se uvolnit a roz-

šířit svou mysl, v různých situacích reagovat pruž-
něji. Přeberte odpovědnost za svůj život. Nebojte 
se, netrapte se, nevracejte se stále do minulosti. 
Buďte aktivní a veselí. 
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Kombinace
Cesta + 

Dar 
Přítomnost: příznivá cesta, pozitivní události. 
Budoucnost: zdárný, nový průběh dění. 
Vztahy: potká vás krásný vztah. 
Práce: splní se vám sen v oblasti práce. 
Zdraví: zhoršení činnosti ledvin, ale též mož-

né zlepšení celkového stavu, uzdravení. 
Osobnost: cílevědomost. 
Vnitřní růst/Rada: měli byste si stát za svou 

pravdou, i pokud se liší od obvyklých názorů. 
Nemusíte se bát konstruktivního a tvořivého re-
belství. 

Dítě
Přítomnost: nová cesta. 
Budoucnost: cestování díky druhým. 
Vztahy: pozitivní vývoj. 
Práce: změna. 
Zdraví: zlepšení stavu, uzdravení. 
Osobnost: dobrodružná povaha. 
Vnitřní růst/Rada: prospěla by vám nějaká 

změna, hledejte nové možnosti. Buďte aktiv-
nější a neváhejte. 

Dopis 
Přítomnost: odchod. 
Budoucnost: konec negativní situace. 
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Vztahy: překvapivá Zvěst. 
Práce: získáte informaci o nové pracovní 

příležitosti. 
Zdraví: oslabení činnosti ledvin, špatný druh 

léčby, nutnost změny. 
Osobnost: zbrklost. 
Vnitřní růst/Rada: měli byste si ujasnit ně-

které věci a být aktivnější v tom, co chcete. 

Dům
Přítomnost: nová příležitost. 
Budoucnost: uvědomíte si, co vlastně chcete 

v životě dosáhnout. 
Vztahy: odchod od rodiny. 
Práce: významné pracovní postavení. 
Zdraví: potíže, chronické problémy trávicí-

ho traktu, zhoršená imunita. 
Osobnost: zásadovost. 
Vnitřní růst/Rada: měli byste ukončit to, co 

vám už momentálně neprospívá. Nebát se no-
vých začátků, neutíkat, „vyčistit stůl“.

Důstojník
Přítomnost: pozitivní završení událostí. 
Budoucnost: konec špatného životního ob-

dobí. 
Vztahy: splněné přání. 
Práce: odchod za významnou prací, možnost 

vlastního podnikání. 



16

C
es

ta
..
.

Zdraví: potíže s páteří, chronické potíže, ale 
i naděje na zlepšení. 

Osobnost: podřízenost. 
Vnitřní růst/Rada: měli byste nasadit všech-

ny své síly a být aktivní. 

Faleš
Přítomnost: nebezpečí v oblasti financí. 
Budoucnost: finanční potíže. 
Vztahy: vaše neupřímnost vám může nadělat 

potíže. 
Práce: zavádějící informace. 
Zdraví: stres, napětí, zhoršení zdravotního 

stavu, oslabení jater, potíže se žlučníkem. 
Osobnost: naivita, nebezpečí obelhání. 
Vnitřní růst/Rada: měli byste jasně vyjadřo-

vat své myšlenky a sami v nich mít jasno, usilo-
vat o soulad se svou vnitřní pravdou. 

Kněz
Přítomnost: spiritualita, duchovní zážitky. 
Budoucnost: nalezení vnitřního klidu. 
Vztahy: nevhodné období na vytvoření part-

nerského vztahu. 
Práce: je nutné mít spolehlivé informace. 
Zdraví: dlouhodobý stres, prospěla by změ-

na. 
Osobnost: přecitlivělost. 
Vnitřní růst/Rada: měli byste se ponořit do 

svého nitra a prozkoumat svou hlubší pravdu. 


