
Dar + Hnev + 
Choroba – ťažkosti, ktoré sa vďaka vlastnému prístupu zlepšia 
Kňaz - konflikt s určitou autoritou 
Láska – konfliktný partnerský vzťah 
List – pozitívna správa, ktorá prinesie konflikt alebo nezhodu 
Myšlienky – odhalenie nepríjemnej skutočnosti 
Nádej – dobrý plán, ktorý bude narážať na odpor; problémy 
Nečakaná radosť – dôležitá dohoda s niekým nepríjemným 
Nepriateľ – víťazstvo po ťažkom boji 
Nešťastie – nevyriešené problémy spôsobia konflikty 
Peniaze – konflikty kvôli majetku či peniazom 
Smrť – koniec zložitého obdobia 
Sobáš – konfliktné spojenectvo s niekým blízkym 
Správa – krátkodobé nepríjemnosti 
Stálosť – krátkodobejšia stagnácia vďaka nejakej nezhode 
Strata – nutnosť nedržať sa ničoho nasilu 
Stretnutie – stretnutie, ktoré prinesie problémy 
Sudca – prílišná kritickosť 
Šťastie – komplikované vzťahy na pracovisku 
Trochu peňazí – hádka či konflikt kvôli majetku; snaha o zvýšenie 
platu 
Túžba – túžba po pokojnej atmosfére 
Vdova/Vdovec – nútenie sa do niečoho, čo nie je príjemné 
Vernosť – vyriešenie problémov v rodine, alebo v práci 
Zábava – nutnosť dotiahnuť veci do konca 
Zlodej – nutnosť riešenia problémov v medziľudských vzťahoch 
Žiaľ – potreba zmeniť prácu alebo prostredie 
Žiarlivosť – vážny konflikt v nejakom vzťahu 
 
Dar + Choroba + 
Kňaz – krátkodobo zlý výsledok plánu 
Láska – zdravotné alebo iné problémy niekoho z partnerov 
List – negatívna správa, ktorá nebude taká vážna, ako sa zdá 
Myšlienky – nové možnosti liečby 
Nádej – plány sa zrealizujú za dlhšiu dobu 
Nečakaná radosť – zlepšenie zdravia; vyriešenie problémov 
Nepriateľ – problémy s dosiahnutím cieľa 
Nešťastie – vážnejšie ochorenie, ktoré sa však dá liečiť 
Peniaze – dlhotrvajúca liečba; vývoj s dobrým výsledkom 
Smrť – koniec zlého obdobia 
Sobáš – nádej pri ťažšom ochorení, alebo pri ťažkých problémoch 
Správa – rýchly priebeh liečby; určité zlepšenie 
Stálosť – zlepšenie situácie 
Strata – pomalý priebeh liečby alebo nejakej situácie 
Stretnutie – potreba novej liečby, alebo nových možností 
Sudca – je vhodné zmeniť lekára; nevhodná spoločnosť 
Šťastie – uzdravenie; vyriešenie problémov 
Trochu peňazí – menšie zdravotné alebo iné ťažkosti 
Túžba – dlhšie obdobie zdravotných alebo iných problémov 
Vdova/Vdovec – zlepšenie situácie blízkeho človeka 



Vernosť – krátkodobé smutné obdobie 
Zábava – zdravotné alebo iné ťažkosti vďaka vlastnému životnému 
prístupu 
Zlodej – vážnejšie zdravotné či iné problémy, ktoré sa však pozitívne 
vyriešia 
Žiaľ – dlhodobý zložitejší vývoj, ktorý nakoniec dopadne dobre 
Žiarlivosť – neistota v liečbe, alebo v plánoch 


