	tři denní karty: Žárlivost Nemoc a Neštěstí 


žárlivost je také karta závisti, nebo nespokojenosti sama se sebou, karta nemoci je v tomto případě zátěž na psychiku a karta neštěstí: na této kartě je cikánka, která utíká za vsi kde hoří dům a říká si koho tak mohou asi obvinit, mě protože jsem cikánka. Ona se nebrání, raději uteče (tendence utíkat od odpovědnosti, nebo odložit nutnost řešení na pozdější dobu) a název karty vlastně hovoří o následku jejího přístupu. Přeloženo do lidštiny: Jsem sama se sebou nespokojena, to mi pije krev a přesto odkládám řešení i když vím, že je nejvyšší čas do toho prásknout. A protože to byly karty dne, tak nejlíp hned. 

	karta Myšlenky


Karta myšlenek - pokud je obsažena ve výkladu, tak říká "zastav se , promysli a zrekapituluj minulost a je nejvyšší čas naplánovat budoucnost. 

	výklad vztahu, í - co má v hlavě-co má v srdci-jak se chová
Ona: Roh hojnosti, Oko boží, Věrnost
On: Smrt, Radost, Naděje
Společná karta: Důstojník


Ona: má plnou hlavu myšlenek na něj, srdce plné čisté lásky a je mu věrná. On: přemýšlí o změnách pro tento vztah, srdce má plné radosti ze vztahu a může projevovat a dávat naději. Důstojník představuje trvalost a pevnost vztahu, ale zároveň i dominanci. Pokud budou oba schopni se diplomaticky domluvit na tom, kdo v čem bude vládnout, tak je dobře. Pokud ne, tak to bude vztah plný přetahováni se o moc. 


	Jak se bude vyvíjet podnikání během příštích 6 měsíců. 

Neštěstí, Smrt, Nepřítel, Radost, Věrnost, Milenka, Svatba 

1.měsíc - karta neštěstí v tomto případě je kartou prodlévání a stagnace, nic se nehýbe. 2.měsíc - smrt, pozor změna a protože podnikání doposud stagnovalo jde nám to do pohybu. 3.měsíc - nepřítel, pozor na konkurenci a věř jen sama sobě, nenech se tímto obdobím odradit. 4.měsíc - radost, jdeš po cestě podnikání a někdo projevil zájem, možná i nabídl pomoc. 5.měsíc - věrnost, věci okolo podnikání se ustálily. 6.měsíc - milenka, vše děláš s láskou a radostí, práce tě baví. Jak se ty budeš cítit za šest měsíců - svatba, dobře a v podnikání nejsi na to sama. Tento výklad svým spůsobem tak trochu naznačuje: Zvaž jesti by nebylo dobře podnikat s někým, ve dvou se to lépe táhne. Od čtvrtého měsíce, to jest od nového roku to není vůbec špatné. 

	Jak položit otázku? Jde o vztah.Chci vědět jak to bude s námi,co nás čeká


Polož otázky: První dvě karty - chci udržet tento vztah, 3 - 5 co nejvíc ovlivňuje náš vztah, 6 - 7 jaké bude naše soužití v blízké budoucnosti. 
1: Zloděj 2: Zvěst 3: Vdova 4: Dům 5: Štěstí 6: Stálost 7:Myšlenky 

Zloděj + zvěst = nedostatek slovní komunikace, pokud chceš tento vztah udržet, tak je potřeba si v klidu sednout a o tom co se vám navzájem ve vztahu nelíbí, pohovořit, ovšem bez itálie.  
Vdova, dům, štěstí = vlivy současnosti. Pravda spojuje vás soužití (dům), ale ty máš pocit, že jsi na vše sama (vdova) a na druhé straně on je spokojen a tak trochu vysmátý, možná ani netuší jak daleko jsi od spokojenosti.
stálost + myšlenky = blízká budoucnost. Setrvávání ve vztahu a zvažování budoucnosti. 

Vztahový výklad na devět karet 
budoucnost: 7-poselství 9-touha 8-nepřítel
přítomnost: 4-oko boží 6-toužebné přání 5-faleš
minulost: 1-nepříjemnost 3-kněz 2-milenka
Moje jsou karty č.1,4,7

Karta Nepříjemností = nutnost hájit si a uhájit, to na čem nejvíc záleží. V minulosti jsi ty měla dostatek sil na to, aby sis tento vztah obhájila. On v kartě milenky = nový vztah plný lásky, to co se nám ženám na lásce nejvíc líbí, a společný pocit je vyjádřen knězem = čistý vztah bez lží a podrazů. Současnost: ty Boží oko = stálost, vytrvalost ve vztahu. On faleš = ne všechno to co ti říká je pravda, bohužel. A společné pocity v současnosti. Obá po něčem velmi silně toužíte a protože se cikánka na kartě dívá na něho, tak ty toužíš víc než on. Pokud chceš naplnit své tužby, tak pro to musíš něco udělat, na nic nečekej, jinak se tvé tužby nesplní. Budoucnost: Ty jsi v kartě poselství = vidíš něco nového. A protože je to výklad na vztah, tak nejspíš tě jiný muž zaujme víc než ten na kterého je výklad. Pak je i jasné proč jeho zastupuje karta nepřítele = za prvé - uvědomuje si, že byl sám sobě nepřítelem, když se k tobě stavěl falešně a zároveň můžeš očekávat, že se mu vůbec nebude líbit, že bys patřila někomu jinému. To co by vás mohlo v budoucnu spojovat je karta touhy = nové plány, nové myšlenky na společný vztah s tendencí jej realisovat až do nejvyššího vrcholu naplnění (rodina). Z jeho strany bude tato tužba intenzivnější - středová karta je otočená tváří na tebe. 

	Žárlivost, Svatba, Radost


ŽÁRLIVOST - v citovém výkladu je to opravdu karta žárlivosti, ale pokud vykládáme třeba na práci, nebo jiné materiální záležitosti, pak je to karta závisti a může třeba naznačovat, že nám někdo závidí naší pozici v práci, nebo v materiálním zajištění (dům, peníze atp.) 
SVATBA - nerada vykládám tuto kartu jako svatbu, podle mě je to karta trvalého soužití dvou lidí v jedné domácnosti. Ovšem tato karta nezaručuje, že je to spokojené soužití. Pokud by opravdu měla znamenat svatbu, pak by vedle ní měla ležet karta soudce (úředně potvrzené soužití). 
RADOST - na této kartě hraje žena na nějaký hudební nástroj a muž který u ní stojí, naslouchá. Z této karty dýchá harmonie dvou lidí, kteří se spolu cítí velmi dobře. Muž pozorně naslouchá = zájem o partnerku a žena hraje pro jeho potěšení = chci ti něco darovat pro radost. Tato karta je velmi silná ve vyjádření pro vztah. Zájem obou, jeden o druhého. To je velmi dobrý základ pro harmonické soužití (žijem jeden pro druhého). Kartu radosti stavím do vyšší pozice než kartu svatby. 
Příklad: Svatba + žárlivost = soužití alá Itálie. Svatba + radost = harmonické soužití. Žárlivost + radost = závist či žárlivost někoho třetího hodlá ohrozit harmonický vztah. Pozor! Zde není žárlivost ve vztahu (ty dva ani nenapadne žárlit), ale přichází zvenčí. 

	Proč se mnou můj partner nespí? 


Polož otázku: Na kolik % je předpoklad, že se mnou můj muž bude zase spát? a při tom požádej karty, aby svojí symbolikou daly najevo co tomu v současnosti brání. Teprve až toto vše kartám řekneš, tak vytahni 3 karty. 

Nepřítel, Žárlivost, Zloděj 

Nepřítel je v citové oblasti vzájemná opozice, žárlivost vedle nepřítele je spíš řevnivost a zloděj říká svým postojem jeden ke druhému se okrádáte. Jednou větou: Příliš často nesouhlasíte jeden z druhým a tím dochází k tzv. studené válce a to žene tvého partnera k tomu, aby si žárlivě střežil své teritorium klidu a vnitřní pohody, aniž si uvědomuje, že místo aby tím něco získal, tak naopak ztrácí. Jediné co mohu poradit je nutnost si o těchto věcech v klidu popovídat. Pokud ovšem ty neukážeš dobrou vůli, klid a nadhled, tak tvůj partner nebude přístupný k diskuzi. Podle karet bych řekla, že ani on není se stávajícím stavem spokojen, ale on to řešit nebude, je to na tobě. 

	Naděje, faleš, dům


NADĚJE - říká se, že naděje umírá poslední, takže karta sama za sebe je plná optimismu. FALEŠ - symbolizuje zradu či falešný postoj člověka, od kterého bychom to neočekávali, neboť se staví vůči nám jako přítel. Také to může být karta osobních iluzí. DŮM - představuje naše soukromí, rodinu či domov jako takový. Je to stavba na pevných základech a tudíž zastupuje stabilitu čehokoliv, pokud zde nejsou další karty, které hovoří o opaku. Příklady výkladu: Naděje + faleš = do něčeho vkládáme falešné naděje. Faleš + dům = do vašeho soukromí se vkrádá neupřímnost, faleš. Neberte tento fakt na lehkou váhu. Naděje + dům = naděje na spokojenost ve vašem soukromí. Naděje + faleš + dům = děláte si falešné naděje na to, že by ve vašem soukromí mohla zavládnou spokojenost (marná snaha). 

	Jak se bude vyvíjet náš vztah?
1. kněz, cesta, dar ( muž 1)
2. ztráta, voják, cesta ( muž 2) 


1.= Máš boží požehnání k tomu, jít s ním po cestě života a mohlo by to být pro tebe darem.

2.Zde by si musela něco obětovat, aby se vztah mohl realizovat podle tvých představ. Je zde dostatečné zajištění materiální, ale chybí mi tu něžná láska. Tento vztah je víc o rozumu než o citu. 

	Na kolik procent zůstanu v dosavadní práci  - radost, poselství, nemoc. 

Na kolik procent mám přijmout novou nabídku práce - důstojník, dítě, dopis

	= to je práce, kterou děláš ráda, ale nové poznatky(možná poměry) v práci jsou náporem na nervy (starosti). Když z této práce neodejdeš, tak toho budeš postupem času litovat.
2. = Sedíš pevně v sedle a i přes drobné starosti, ale i radosti máš možnost zde získat písemnou smlouvu na práci. Je v tom jistota. Osobně si myslím, že když zůstaneš v současné práci, mohla by si časem litovat, že jsi propásla nabídku na 2.
	Druhá alternativa má lepší předpoklady do budoucna.


	
Jaké má se mnou tento muž plány?
Boží oko, ztráta, neštěstí.
Budeme spolu žít?
Boží oko, touha, láska. 


první otázka je špatně položená. Také si všimni, že karta vůbec neodpovídá, nebo spíš dává najevo, že se špatně ptáš. Tak jak jdou karty za sebou, jako kdyby říkaly: trpělivost, znovu, špatně. 
2. tady karty jednoznačně odpovídají ANO máte možnost spolu žít v lásce a naplnění! Tak si myslím, že ptát se znovu na úmysly tvého partnera je tak trochu už na nic. Vždyť odpověď je ve druhé otázce velmi jasná

	Na kolik procent se v dohlené době zbavím vleklé nemoci? - nenadálá radost - žárlivost - neštěstí 


Nenadálá radost = jak nemoc náhle přišla, tak zase náhle odejde, ale nebude to hned. Opravdu není vyloučeno, že se jedná o psychosomatickou záležitost. Další dvě karty o tom vypovídají. Trochu žárlivě si střežíš své vzpomínky a odmítáš za to brát na sebe zodpovědnost. Přestaň se tím zaobírat, stejně na tom nic nezměníš, ale snaž se odpustit tomu kdo ti ublížil. Kdo ví, možná jednou budeš děkovat za to, že se to stalo. Protože každá událost otevírá dveře jiné události a ta může být velmi krásná. 

	Dočká se tazatelka štěsti v životě?


Počátek vztahu: ONA - cesta = šla do tohoto vztahu s představou, že to je ten pravý muž, který by měl figurovat v jejím životě. ON - toužebné přání = šel do tohoto vztahu s určitou dávkou touhy a očekával, že tato žena je schopná jeho tužby naplnit, aniž by on proto musel něco udělat. Spojovala je karta důstojníka = určitá dávka respektu, ale i vzájemná touha , získat v tomto vztahu vládu (mít navrch). Trochu mi tu chybí cit pro vzájemnou toleranci.
Současnost: ona - velké peníze (poklad) = touha po velmi dobře zabezpečeném vztahu (vdavky?!). On - Útěk od zodpovědnosti = nejspíš cítí tyto touhy partnerky a nestotožňuje se s nimi. Nyní je spojuje karta nemoci = to není nemoc těla, ale hovoříme o citech, tudíž citové starosti. U ní obava, že jí uniká a u něho, že ho chce za každou cenu. Rada pro ní! Málo který chlap se nechá zahánět do kouta. Láska je jako stín. Běžíme za ním a nikdy jej nedoženeme, ovšem v tu chvíli kdy se otočíme a snažíme se stínu uniknout, tak nás následuje. Možná právě pro tohle je dobře, že děláme tento výklad. Budoucnost: Ona - karta věrnosti = hodlá setrvat ve vztahu a zároveň dává na jevo svou věrnost. On - karta daru = považuje tento vztah za dar a dává to také najevo. Co by je mohlo spojovat - karta domu = spokojený domov, soužití v jedné domácnosti. Poznámka: k tomu není potřeba razítko úřadu, tudíž to neznamená svatbu, ale ani ji to nevylučuje. 

	Co ke mně cítí tento muž - nemoc, zloděj, svatba. 


1.-nemoc = má tě plnou hlavu, až to zatěžuje jeho psychiku. (Pozor, s tím se někdy chlapy nedokážou srovnat a mají za to, sami na sebe vztek). 
2.-zloděj = on se cítí okrádán, ochuzen, ublížený, nebo něco v tom slova smyslu. (Někdy to může být i pocit, že ho chce partnerka příliš mnoho a on má strach, že mu nezbude čas na jiné aktivity, kterých se nehodlá vzdát). 
3.-svatba = touha po trvalám vztahu, soužití.
Závěr: Dej mu prostor pro jeho osobní aktivity, nebo uteče ze strachu, abys ho samou láskou neudusila. 


	Co ke mně cítí tento muž? Karty vyšly v tomto pořadí - vdova, štěstí, svatba. 


karta vdovy jednoznačně říká - teď budu hovořit jako by mluvil on: Smutek = nevěřím si, mám na to abych tě měl, neutečeš mi?! Štěstí = když jsem s tebou, jsem šťastný. Svatba = chci s tebou žít. 
Poznámka: karta svatby = soužití dvou lidí v jedné domácnosti. K tomu netřeba štemplu do OP. Svatba + kněz, nebo svatba + soudce = Vdavky. 


	Je možný citový vztah s mým exmanželem v budoucnosti? - dar,peníze a smrt - na smrt jsem si doložila - toužebné přání.


Když se ptáš na city, tak peníze nejsou peníze, po materiální stránce, ale poklad citu. 
Na % = cca 85% ano.
Podle karet, mám pocit, že jak jde čas, tak se oba měníte a mění se i váš postoj jeden vůči druhému. Obá si začínáte uvědomovat, že dnes byste se k sobě určitě chovali jinak a tudíž ta možnost návratu je velmi pravděpodobná. 


Citový výklad magické sedmičky na 6 měsíců:
Listopad - vdovec = jsi pevná v kolenou a v citech jsi nad věcí. Pozor, to chlapi nemají moc rádi!
Prosinec - peníze = pravděpodobně řešení finančního rozpočtu domácnosti. Není divu, jsou vánoce.
Leden - neštěstí = odmítáš zodpovědnost za případné spory ve vztahu. Nezapomeň, že když něco ve vztahu neklape, mají ponejvíc oba partneři máslo na hlavě!
Únor - poselství = začíná se něco rozvíjet. Poselství představuje zprávu z venčí.
Březen - milenka = nová láska, zamilovanost. To jednoznačně předpovídá, že poselství z února, je poslem nového vztahu!
Duben - dítě = v tomto případě představuje starosti. Co si s tím novým vztahem počít.
A v jaké si ty pozici za šest měsíců - vážné myšlenky = nastalá situace tě nutí vážně se zamyslet nad budoucností. To zároveň naznačuje, že tento nový vztah by neměl být jen povrchní záležitostí.

peníze + milenka = zamilovanost, ale pozor na ziskuchtivost, milenka + boží oko = čistý a něžný vztah. A protože je boží oko královskou kartou tak: peníze + milenka + boží oko = poklad čisté, něžné lásky.

	Jak se bude moje finanční situace vyvíjet v následujících 6.měsících:-1-naděje,2-dopis,3-peníze,4-přítel,5-dítě,6-milenka a 7-zloděj.


Listopad - naděje = částečně by se mohlo začít blískat na lepší časy.
Prosinec - dopis = mělo by se jednat o dobrou zprávu, vzhledem k následující kartě.
Leden - peníze = tady jde křivka dostatku směrem nahoru.
Únor - přítel = možná pomoc od přátel. (pokud jsi se překlepla a je to karta nepřítele, tak je to varování - pozor na penízky, ať tě o ně někdo nepřipraví!)
Březen - milenka = spokojenost,ale zároveň tendence dělat radost druhým. Nepřežeň to!!!
Duben - dítě = když to v březnu přeženeš, dostáváš se do finančních starostí! (lze ovlivnit!)
Jak se ty cítíš za 6 měsíců - zloděj = sama sobě zlodějem. Když nepřibrzdíš v březnu, tak se takto cítit budeš, pokud to rozdávání pojmeš rozumě, tak zde tato karta nemusí být! 
Hlavně pro takovéto situace se karty vykládají, abychom věděli co udělat a co ne.
A ještě k tomu příteli. Co máš za karty? Já v mých kartách totiž přítele nemám, proto mě napadlo, jestli jsi se nespletla

Karty mám od Piatnika,název karty je v několika jazycích,bohužel né v češtině, asi jsem to napsala podle Lenormandek,patřilo tam Přítel-Věrnost,symboly na obouch kartách jsou stejné. 


Tak je to dobré. V tom případě únor = věrně se tě drží to, co jsi v lednu nabyla.


	Zkouším se vyznat v jednom mém nápadníkovi. Co se bude dít v následujících měsících:
listopad - Dar
prosinec - Dopis
leden - Kněz


Listopad- dar = jestli s ním ještě nechodíš, tak je to trochu škoda. Dar obohacuje. 
Prosinec - dopis = nové poznatky, nový vývoj ve vstahu a možná milostný dopis. 
Leden - kněz = představitel božího požehnání tomuto vztahu. 
To není špatný. Pokud spolu chodíte, nebo budete chodit, tak tě tento vztah určitě obohatí. Hovoříme o lásce, tudíž obohatí citem. 

Karta soudce
Soudce v cikánkách je něco jako karta císaře v Tarotu = Za cenu potlačování svých vlastních citů a pocitů se snaží pevnou rukou vládnout svému království. Soudce je také nucen potlačovat city, aby mohl rozumně a nestranně vládnout ve své funkci soudce, protože jeho verdikt je pro mnoho lidí důležitým a zákonitým. Leni karta soudce v citové oblasti může být - důležitost, bojovnost, potlačení citů, nadhled či posuzování vztahu. Co z toho je v tu chvíli platné, dokreslují okolní karty. V každém případě tato karta je znakem upřednostňování rozumu nad city. Ne že by tam chyběl cit, ale je potlačován rozumem! 


	Jaká je naděje na vztah: Kněz, Vážné myšlenky, Touha. 
	Ještě jeden výklad:
on: myšlení - dopis, cítění - Svatba, jednání - Kněz
ona: myšlení - dar, cítění - Nenadálá radost, jednání - Faleš
karta, která má charakterizovat vztah - Cesta.
 


Za 1.= naděje jevelmi reálná.
Za 2. - On myšlení - dopis = snaha o kontakt, cítění - svatba = touží po soužití s tebou a jednání - kněz = velmi jemný možná až ostýchavý přístup a to tě může mást.
Ty myšlení - dar = vnímáš ho jako dar, cítění = je pro tebe překvapením do života, jednání = nechováš se přirozeně. To není dobře pro vztah, který by mohl začít. Neboť charakter vztahu je v symbolu cesty společné.


	vztah(budoucnost): voják-soudce- touha


jsi mu blízká, je v něm něco jako potřeba tě vidět, nebo vychovávat, nabo ochraňovat. Voják sedí pevně v sedle svého postavení, jeho postoj ke všemu je jasný a pevný a hlavně stále bere v potaz rozum a hlídá si své postavení a autoritu. Když se voják rozhodne, že chce aby věci zůstaly tak jak jsou, budou takové. Když se rozhodne, že chce víc, udělá vše pro to aby to tak bylo. Takže na něm také záleží kam se vztah bude ubírat. V prvém případě posiluje vládu soudce a ve druhém případě má pod palcem předcházející karty. I kdyby se váš vztah nijak nenaplnil, je schopen ti kdykoliv vstoupit do života bez ptaní. 

	Jak se to bude vyvíjet v následujících měsících (vztah) štěstí-milenec-svatba velký pán- zloděj-voják- láska. 


1)- štěstí = radost ze vstahu
2)- milenec = pocit stability
3)- svatba = pocit silné sounáležitosti
4)- velký pán = dominance, rozumu a nadhledu
5)- zloděj = oddálení, odloučení
6)- voják = rozkazování, uznání rozumových důvodů
7)- láska = zamilovanost
Jen to potvrzuje to co už bylo řečeno před tím. Takový malý tobogán, období kdy je to fain (první tři karty) a v zápětí vzdálení se od sebe (další tři karty) a sedmá karta je předzvěstí opětného vystoupání k vrcholům. 


	Jak se bude vyvijet manželství tohoto muže. Naděje, věrnost, milenka.
Co to bude pro mě znamenat, vybere si mě, nebo manželku? Neštěstí, milenka, věrnost.


1) Naděje, věrnost, milenka = on vidí naději v tom, že zůstane v manželství a zároveň nevylučuje možnost milenky. Apropó, ptát se na vývoj jeho manželství by jsi neměla, pokud nemáš jeho svolení. Také si všimni, že tě karty nenechaly nahlédnout a vývoj jsi se nedozvěděla.
2)Neštěstí, milenka, věrnost = odmítá zodpovědnost za milenecký vztah a věrnost vítězí. Když nebudeš spokojena se stávajícím stavem a budeš chtít od tohoto muže víc, tak on určitě upřednostní jistotu manželství. Takoví muži nejsou z pravidla nikdy věrni svojí ženě! I kdyby jsi ho získala, tak nikdy nebudeš mít jistotu, že má jen tebe. 

	Co znamenám pro tohoto muže?
Dítě,Smrt,Touha
Budu mít s tímto mužem vztah?
Milenec,Loupež,Cesta



1)- znamenáš pro něj něco nového (dítě), co přináší změnu do jeho života (smrt) a touží tě více poznat (touha).
2)- Cit má tendenci jít do vážnější polohy (milenec), je nutné něco obětovat (loupež), aby jste mohli jít po společné cestě života (cesta). Opravdový vztah je o tom, že jsem schopena dát lásku, ale i se něčeho v její prospěch zříct. Papa Rů 

	Řekne mi o svých citech ke mně. Vyjádří se vůbec? Dítě,Štěstí,Vdova. 


Dítě = nesmělost, štěstí = já chci, vdova = ale bojím se, že budu odmítnut. 
Ano, ale dej mu na jevo, že má šanci. Je v něm určitá dávka nesmělosti, potřebuje tzv. nakopnout. 

	Vztah do budoucna - ona k němu smrt, on k ní žárlivost, co je bude spojovat milenec. Na smrt byla doložena žárlivost a neštěstí. 


ona - smrt (otočená ven ze vztahu)= tendence odvrátit se od partnera, potřebe změnit něco ve svém vlastním životě.
on - žárlivost = možná cítí, že mu uniká a to vyvolává jeho nedůvěru, posiluje žárlivost a strach, že mu ona odejde ze vztahu.
Co je spojuje - milenec = v tomto případě možná dlouhodobost vztahu, nebo sounáležitost jeden k druhému a pohodlnost něco měnit. Všechny tři karty dohromady jako kdyby říkali - "Nemůžem být bez sebe, ale ani spolu."
To co si doložila k ní, jen umocňuje již řečené. Jemu vadí její neúčast (možná i hraná), a jí jeho nedůvěra, která jí vlastně nutí se k němu takto chovat.Začarovaný kruh. 
Těžko se to čte, když tam nemáš vyloženou minulost a přítomnost. Tudíž nevím, na čem byl vztah vybudován a nemusí být můj výklad budoucnosti přesný. 

minulost byla ona - dítě, on - dům, co je spojovalo - dopis, přítomnost byla ona - nepříjemnosti, on - vážné myšlenky, ale nepamatuju si už tu prostřední kartu, snad touha ale nejsem si jistá na 100%. 

Minulost: ona - dítě = s určitou dávkou naivity vstupuje do vstahu, on - dům = s touhle ženou si chci vybudovat vlastní domov a spojovalo je vše nové (dopis), co spolu byli schopni vytvořit.
Současnost - ona - nepříjemnosti = naivita končí a nastupuje snaha se prosadit a hájí svoje představy o vztahu, on - vážné myšlenky = je tím možná zaskočen, není to jeho představa mít dominantní partnerku a vážně začíná uvažovat co s tím do budoucna udělat. Sice je spojuje touha?, může se jednat o vzájemnou touhu, ale i představy které si vlastně navzájem konkurují.
Budoucnost: ona - smrt = když nepříjmeš můj nový postoj vůči tobě, začnu hledat jiný směr a to mimo vztah (když to nepůjde s tebou, půjde to s jiným), on - žárlivost = pochybuje o tom, že to co si představoval na počátku vztahu dokáže udržet a zároveň si to, co už vybudovano bylo, žárlivě střeží. Co by je mohlo spojovat - vzájemné pouto trvalého vztahu, na kterém pracuje více on (milenec otočen tváří k němu), a možná i pohodlnost obou, něco měnit.
 
	Na kolik % je Jirka (Petr) vhodným partnerem pro Janku do budoucna?


Jiří - peníze, nepřítel, faleš = 75% NE, něčím tě přitahuje, ale to není jeho pravá tvář, je tam přetvářka.
Petr - kněz, svatba, zloděj = 80% ANO, tento vztah by pro tebe byl božím požehnáním a jistotou, nebuď sama sobě nepřítelem. 
Až se setkáš z Jiřím, nebo ti bude psát, tak se pokus podívat na něho, s tím vědomím, že může hrát divadlo a uvidíš. To samé můžeš aplikovat na Petra a pak si to sama pro sebe v klidu porovnej. 

	Vztahový výklad: 


Minulost: Ty - nepříjemnosti = obhajuješ svůj postoj vůči danému vztahu, nejspíš sama před sebou. On - toužebné přání = sedí, zvažuje, touží, ale nic pro to nedělá. Co vás spojovalo - neštěstí = utíkání od zodpovědnosti k danému vztahu (obá jako byste si říkali "počkám jak se zachová a pak uvidím"!)
Současnost: Ty - smrt = momentálně se mění tvůj postoj a přístup k danému vztahu. On - milenka = zamilovanost, spontánnost. Co vás spojuje - radost = sounáležitost, zájem jeden o druhého.
Budoucnost: Ty - kněz = pocit požehnání a naplnění, vstřícnost. On - milenec = stalý vztah, lze se o něho opřít. Co vás spojuje - nenadálá radost = vzájemný pocit, že jste každý našel ten pravý poklad na cestě svého života.

	Jak dopadne naše setkání? vdovec,žárlivost,naděje. Jakým směrem se to bude ubírat dál? vdovec,věrnost,radost.


Setkání: vdovec, žárlivost,naděje = obá hodláte dát najevo, že jste silné osobnosti, schopné překonávat nástrahy života, jistá nedůvěra obou - jak tohle dopadne, ale za nedůvěrou se skrývá naděje, že by to mohlo být o něčem. 
Vývoj vztahu: Obá jste silné osobnosti, schopni věrnosti a dokázali byste si navzájem dát mnoho radosti. 


	Díky a opravdu bude tento vztah vážný? Ztráta,loupež,soudce. 


Ztráta, loupež, soudce = proč se ptáš? Odlož rozumování a jdi do toho srdcem! 


	vztah devíti kartami. Já jsem na pravé straně....minulost: faleš, peníze, vdova, přítomnost: svatba, zloděj, nepříjemnosti, budoucnost: nemoc, milenec, roh hojnosti. 


Minulost: on - faleš = šel do tohoto vztahu s určitou dávkou nedůvěry, že to vyjde, (možná před tím prožil nějaký velký citový krach. Ty - vdova = nejspíš si byla delší dobu sama a máš strach, že to nevydrží. Co vás spojovalo - peníze = vzájemný pocit, že tento vztah je pro vás pokladem.
Současnost: on - svatba = v současné době si je vztahem velmi jistý, (lidově řečeno - vysmátej. V podtextu to může naznačovat, že pro vztah nic nedělá, má pocit, že už vše udělal.) Ty - nepříjemnosti = měla by sis něco obhájit. (V současné době můžeš mít pocit, tím že on stagnuje, že se ti málo věnuje a že mu na tobě nezáleží. Neboj není to pravda.) Co vás spojuje - zloděj = jednoznačně naznačuje, že ten poklad zůstal někde v minulosti, a oba máte pocit, že vašemu vztahu něco chybí. Ty to cítíš jako kdyby ti partner proklouzával mezi prsty. On má pocit, že jsi nějaká divná a vůbec nechápe proč, nevidí důvod. (Chlapy jsou jiní než my ženy! Stačí jim, že doma vše klape. Naopak my občas potřebujeme slyšet slova lásky.)
Budoucnost: On - dítě = určitá bezbranost a možná i pocit provinění. (Dítě když cítí, že něco byť nechtě zavinilo, se omlouvá a čeká na odpuštění a pohlazení. Chce slyšet, že mu je odpuštěno a že láska zůstala). Ty - roh hojnosti = velmi silný pocit, že se naplnily tvé tužby. (Je-li člověk spokojen je schopen odpouštění a milovat). Co by vás mohlo spojovat - milenec = dlouhodobí vztah s pocitem, že se můžete opřít jeden o druhého.
Na tomto výkladu jsem si schválně nechala záležet, abych tobě i ostatním dala příklad toho, co vše ti mohou karty říci, tzv. i mezi řádky.


Vztahový výklad na devět karet

Minulost: 
ona - cesta = jde do vztahu s představou společné cesty životem. 
On - soudce = tento vztah je pro něj důležitý.
Co je spojovalo - zábava = silný pocit, že se spolu nenudí.
Současnost:
Ona - zvěst = něco nového se dozvěděla. (Podle složení karet mám pocit že se jedná o pomluvu, která se nezakládá na pravdě, nebo to něco, nestojí za pozornost).
On - neštěstí = pocit, že něco není v pořádku, ale nehodlá za to brát zodpovědnost. (Tato karta je též symbolem útěku před zodpovědností. Pokud opravdu vůči němu projevuje ona nedůvěru, nebo odtažitost, pak se není čemu divit).
Co je v současnosti spojuje - svatba = pocit, patříme k sobě.
Budoucnost:
Ona - zloděj = svojí nedůvěrou, nebo odmítavostí okrádá sama sebe! (Teď když to ví, může to změnit!)
On - kněz = nabízí lásku, pochopení a je vstřícný, otevřený.
Co by je mohlo spojovat - důstojník = mohli by spolu pevně sedět v sedle svého soužití. (To je jen na ní, jestli ano či ne!)
Je zde ještě jedna možnost, že ona v současnosti potkala někoho nového a díky němu, se v budoucnosti okrádá o tento vztah. Pokud je toto pravdou, pak by bylo vhodné vyložit ještě na její vztah vůči tomu druhému a porovnat, který s těchto dvou mužů stojí za to, aby mu věnovala svojí pozornost. 
Tak, je půlčtvrté ráno a já jdu spát, budu až odpoledne. Tak né abyste mě vzbudili, hihi. Páčko a hezký den. 

	Citový vývoj s Ex na 6 měsíců:


1. - setkání = měsíc kdy se nejspíš budete setkávat, ale každý bydlí ve svém.
2. - dítě = hravost, bezprostřednost, ale i potřeba pomoci a rady.
3. - důstojník = vztah se upevňuje a stabilizuje.
4. - milenec = tady to začíná vypadat opravdu velmi dobře.
5. - věrnost = 4. zůstává a jde do ještě lepší pozice.
6 - vdova = samota, smutek, odmítání bojovat s tím. (Co to, sakra je, strmý pád?) Velký zlom, který není podle tvých představ.
7 - dům = díky předešlé kartě - Jsi svou vlastní paní, ve svém bytě (domě).
Ta 6 nemusí znamenat konec vztahu. Díky 7, by se mohlo jednat i o to, že pokud by si se ty rozhodla a nabídla mu v 6 měsíci, že se může vrátit domů, tak on odmítne. To by mohl udělat tehdy, když nebude věřit sám sobě, že je tzv. za vodou a strach aby tě nezklamal. Nebo něco v tomto slova smyslu. 

	soudce v cikánských kartách: 


představuje hlavně úřední nebo kompetentní osobu tzv. odborníka k danému problému. 

	jaký je rozdíl ve výkladu mezi vdovcem a vdovou. Je to, že když vyjde ženě vdova, tak je to ona. A když vyjde muž, je to vždy muž. Nebo je jedno koho symbolizuje, zda ženu či muže?


Karty vdovy a vdovce nejsou představiteli ovdovění a nezáleží zde na pohlaví. Jsou ukázkou míry smutku. 
Vdova = člověk který je pln bolesti, smutku a starostí. Utápí se v těchto záležitostech a nebojuje, nedělá nic pro to, aby se z toho dostal. (vdova na kartě je na kolenou a plně do smutku ponořena).
Vdovec = člověk, který je také plný smutku, bolesti a starostí, ale on stojí hrdě a už tímto svým postojem dává na jevo, že se svou bolestí hodlá bojovat, nepoddává se jí. 
Jinak je to také karta silné osobnosti, schopné překonávat životní překážky, (takto jí čteme, pokud jsou okolo karty kladné).


	Přišla za mnou kamarádka, že se nepohodla s přítelem a chtěla, abych se podívala do karet. Jeho karty mi byly celkem jasné, ale moc jsem nerozuměla jejím kartám. Tak to sem zkouším napsat, jestli mi to pomůžete vysvětlit: Jeho karty - v pořadí hlava-srdce-vystupování: cesta, vdova, naděje. její karty oko boží, radost, faleš. Uprostřed je dar. 


Hlava 
On - cesta = chci jít po cestě života s tebou
Ona - oko boží = jsi můj stálý partner (čisté myšlenky)
Srdce
On - vdova = srdce se cítí zraňováno, přecitlivělost
Ona - radost = srdce pociťuje sounáležitost s partnerem a raduje se
poznámka: když se někdo raduje a je šťasten, může neúmyslně přehlédnout, nebo nevidět smutek a přecitlivělost druhého. 
Vystupování
On - naděje = jeho chování je otevřené a možná až naivně optimistické
Ona - faleš = nepřirozené chování, to co je přirozené uvnitř zůstává a co předvádí je hra (divadlo)
poznámka: Je-li si jeden z partnerů příliš jistý tím druhým a ještě k tomu i podvědomě cítí zranitelnost druhého, má automaticky navrch a tendenci toho zneužívat byť z jejího pohledu ve vší nevinnosti (oko). Ale pozor, když překročí jistou hranici, příjde o vše. 
U karty daru plně souhlasím se Spim. Opravdu je mezi nimi minimum toho, aby vztah přežil. 
Závěr:
Pokud ona nezmění své chování vůči němu, pohár přeteče. Naopak, když začne být taková, jaká ve skutečnosti je, pak se karta daru stává opravdu darem lásky. 

	partnerský výklad:


Minulost:
Ona - vdova = na počátku nového vztahu to znamená, že ona prožila nějaké zklamání ve vztahu předešlém a bohužel to ji ovlivňuje při vstupu do tohoto vztahu. příliš živá vzpomínka jí ponouká - je to ten pravý, nebo ne. Zvažování obava strach, že se věci budou opakovat.
On - dopis = je vstřícný číst v její duši naslouchat jejím steskům.
Co je spojuje - toužebné přání = vzájemná představa jak by to bylo krásné kdyby byli spolu, ale oba zůstávají pouze u představy a ani jeden z nich nedělá pro to nic. Ale proč?! Tady mám pocit, že v tom momentu kdy se tento vztah rozjel, tak se v zápětí zastavil.
Současnost:
Ona - nepřítel = v tomto případě sama sobě nepřítelem. To, že se zastavil vývoj vztahu hned na počátku ji utvrdilo v tom, že její obavy byly opodstatněné a ve své hořkosti si vůbec neuvědomuje, že ani ona neudělala nic, aby tomu zabránila.
On - smrt = snaha o změnu ve stávající situaci.
Co je spojuje, nebo spíš nespojuje - radost = ano radost, ale z její strany bohužel spíš škodolibá z jejího milného pocitu oddhalení tzv. "pravdy" a z jeho strany radost z toho, že se odhodlal k radikální změně a sice tím, že se od tohoto vztahu odpoutává. 
Budoucnost:
Ona - poselství = poselství něčeho nového, jde za novou zprávou, tendence naslouchat něčemu novému (nový vztah).
On - žárlivost = nedůvěra k tomuto vztahu, díky zkušenostem z uplynulé doby (chození). 
Jediné co je může spojovat v budoucnosti - nepříjemnosti = To je také karta hájím svou pravdu. I kdyby spolu ještě komunikovali, tak obá si budou tvrdošíjně hájit své a budou hluboce přesvědčeni, že chyba je v tom druhém.
Málo kdy dělám takovýto závěr k výkladu - tento vztah nemá budoucnost. 


	Chtěla bych se zeptat, zda mám šanci získat srdce muže. Vytáhla jsem karty: faleš, peníze, soudce.
Zkusila jsem ještě druhého: dar, nabídka, faleš.
Je to divné, stejná karta faleš, tak to je u obou špatně, že? 


1) faleš, peníze, soudce = to není ono, vypočítavost a rozum převládá. Se vtahem se nedá kalkulovat a chybí mi tu aspoň náznak citu.
2) dar, nabídka, faleš = dar citu se nabízí, ale je špatně přijímán. Tady je jistá šance, ale ty to nakonec hodláš vzít za špatný konec. Mě to spíš připadá, že přátelství ze strany muže, může být nabídnuto a ty v tom vidíš něco víc. A tvoje reakce hatí i to nabídnuté kamarádství. Myslím si, že ani jeden z těchto mužů není ten pravý. U prvého je příliš zastoupen rozum, u druhého chceš víc, než ti je schopen dát. 

	dva možné vztahy
1. minulost radost faleš nepříjemnost
   přítomnost vdova ztráta milenec
   budoucnost kněz nemoc naděje
2. min. voják naděje soudce
   přít. vdova věrnost cesta
   bud. neštěstí návštěva touha


První vztah: 
Ty - radost = s radostí jdeš do tohoto vztahu s pocitem souznění s partnerem.
On - nepříjemnosti = nejspíš se snaží obhájit tento vztah před někým, ale i možná v sobě samém.
Spojovala vás - faleš = přetvářka jeden vůči druhému. To mohlo být i díky přesvědčení, že když se budete k sobě chovat tak, jací opravdu jste, tak neobstojíte jeden před druhým. Tak dnes začíná vztah mnoho lidí a to je pak zbytečně příčinou rozchodu. Nelze jít proti přirozenosti do nekonečna.
Současnost: Ty - vdova = smutek z toho, že jsi nebyla na počátku upřímná, ale dál hraješ svou roli a nic s tím neděláš.
On - milenec = to je karta jistoty, ale i solidnosti. Přestal hrát divadlo a nabízí trvalý vztah.
Co vás spojuje - ztráta = u tebe strach, že když budeš dál hrát divadlo tak ho ztratíš, u něho pocit, že nereaguješ dostatečně na jeho nabídku.
Budoucnost: Ty - kněz = tady jsi se teprve rozhodla být upřímná a nabízíš se v té podobě jaká opravdu jseš. 
On - naděje = jako by si říkal, že by mě přece jen chtěla. Mám naději. 
Co by vás mohlo spojovat - nemoc = díky kartám, které vás v budoucnosti zastupují, jsou tyto starosti spíš v kladném slova smyslu. Starost jeden o druhého, budování společné cesty životem je vlastně také starost atp. 
 
Druhý vztah: minulost -
Ty - voják = jsi tak říkajíc na koni a jsi si toho plně vědoma.
On - soudce = Přímost, rozhodnost, rozum. Velmi dobře si promyslel tento vztah a došel k závěru, že do toho půjde. 
Co vás spojovalo- naděje = vzájemná naděje na lepší budoucnost když do ní půjdete spolu. Chybí mi tu vzájemné city (láska) 
Přítomnost: Ty - vdova = smutek, nostalgie, nejspíš citové strádání, touha po lásce, ale nic pro to neděláš.
On - cesta = jeho současná cesta směřuje do vztahu (i díky kartě do které jde v budoucnosti)
Co vás spojuje - věrnost = (setrvávání) u tebe nejspíš zaběhnutý chod vztahu, u něho představa budoucnosti.
Budoucnost: Ty - neštěstí = tendence odmítat jakoukoliv zodpovědnost, jako kdyby si se nechtěla pevně nechat svázat, (možná sňatkem), nebo utíkáš z pevného svazku. 
On - touha = má z tebou své plány a hodlá je realizovat, možná nabídka k sňatku, nebo odmítnutí tě pustit ze vztahu.
Co by vás mohlo spojovat (spíš rozdělit) - návštěva = někdo vstupuje mezi vás a ten je možná příčinou toho proč utíkáš a u partnera zase důvodem proč nabízí pevný vztah, aby o něj nepřišel. Zde záleží na tvém rozhodnutí, zda zůstaneš, či nikoliv. 

	 


1) faleš, peníze, soudce = to není ono, vypočítavost a rozum převládá. Se vtahem se nedá kalkulovat a chybí mi tu aspoň náznak citu.
2) dar, nabídka, faleš = dar citu se nabízí, ale je špatně přijímán. Tady je jistá šance, ale ty to nakonec hodláš vzít za špatný konec. Mě to spíš připadá, že přátelství ze strany muže, může být nabídnuto a ty v tom vidíš něco víc. A tvoje reakce hatí i to nabídnuté kamarádství. Myslím si, že ani jeden z těchto mužů není ten pravý. U prvého je příliš zastoupen rozum, u druhého chceš víc, než ti je schopen dát. 

	  


1. Co nosí v hlavě-faleš-toužebné přání-vdova
2. Co má na srdci-vážné myšlenky-nemoc-oko boží
3.O čem neví- milenec-věrnost-dítě
4. Co se dozví-neštěstí-kněz-milenka
5. Co vás čeká-svatba-žárlivost-dům
6. Co vás nemine-nepřítel-smrt-nenadálá radost


- touží po něčem, čeho by i mohla dosáhnout, ale malá sebedůvěra ji brání pro to něco udělat a vzdává to.
2) - vnitřně cití, že nedělá něco dobře, že by se měla nad tím vážně zamyslet, oko boží vypovídá o tom, že její nitro je čisté a zároveň jako by říkalo neboj jsem s tebou, a ona to možná i vnitřně ví.
3) - zatím netuší, že ji čeká stabilní vztah založený na věrnosti, s možností kompletní rodiny. Zde nemohu ani vyloučit možnost početí.
4) - Pokud by se jednalo o početí, bylo by to s božím požehnáním, ale neplánované a nečekané. V prvé chvíli odmítané a až následně z láskou přijaté. 
5) - čeká jí pevný svazek do kterého jde z určitou nedůvěrou, že to vydrží, až čas ji dokáže přesvědčit, že je tento vztah pro ní spokojeným domovem.
6) - v tomto roce velká změna, nejen v životě, ale i v postoji vůči životu. Protože teprve až bude přesvědčena, že to tak opravdu je, začne věřit, že i na její cestě života lze najít poklad štěstí.

	1)já k němu v minulosti:RADOST 2)on ke mě: DÍTĚ 3)spojovala nás FALEŠ 4)já v současné době k němu:VDOVEC 5)on ke mě :VĚRNOST 6)Co nás spojuje: NEMOC 7)já k němu v budoucnu:SOUDCE 8)on je mě: MILENEC 9)Spojovat nás bude ŽÁRLIVOST  


Minulost: Ty - jdeš do vztahu s pocitem, že to je ten pravej do života. On - nevyzrálý, dětinský, naivní, ale něžný, citlivý a čistý.
Co vás spojovalo - faleš = falešné představy. Ty jsi čekala chlapa do nepohody a místo toho máš v něm další dítě. On očekával mateřský přístup, ženu která se o vše dokáže sama postarat a na něj nebude klást žádné úkoly.
Současnost: Ty - zraněná, ale silná. On - zůstává věrný jak své povaze, tak i pocitům které k tobě choval v minulosti a bohužel i tomu co vás v minulosti spojovalo a následně rozdělilo.
Co vás spojuje - nemoc = nápor na psychiku. Obá se stále zaobíráte jeden druhým a není vám to jedno, jak se věci mají.
Budosnost: Ty - rozum, spravedlnost, odměna i trest, ale i pocit důležitosti a odpovědnosti vůči partnerovi. Takový přístup je velmi příhodný vůči naivnímu velkému dítěti. On - se staví vůči tobě do pozice trvalého vztahu a jako by říkal, tak se o mě opři. 
Co by vás mohlo spojovat - žárlivost = projev vzájemné nedůvěry díky zkušenostem, které zatím spolu máte. U tebe strach, že ho opět ztratíš vyvolává žárlivost a žene tě zároveň do pozice mateřského přístupu vůči němu. Pozor, on už nechce hrát roli dítěte, chce hrát roli chlapa. A když mu to neumožníš, bude v něm vzrůstat nedůvěra, že vám to bude fungovat. 

	magická sedmička: jak mě bude on vnímat počínaje listopadem za půl roku:


Listopad -nepřítel
prosinec -žárlivost
leden: dům
únor:milenec 
březen:nenadálá radost
duben: vdovec
květen poslední karta dopis..a doložila jsem a týká se faleš zloděj.

	A já jak ho budu vnímat počínaje listopadem:1.NEPŘÍTEL 2.PENÍZE 3.DÍTĚ 4.SVATBA 5.MILENKA 6.NADĚJE 7.NENADÁLÁ RADOST A TA SE TÝKÁ POSELSTVÍ A SOUDCE. 


Porovnání obou sedmiček:
Listopad - obá jste ve vzájemné opozoci a je vám to jasné.
Prosinec-
Ty - je pro tebe poklad.
On - na tebe žárlí, možný projev nedůvěry.
Leden -
Ty - vnímáš ho jako velké dítě, bezbraného atd.
On - v tobě vidí jistotu domova.
Únor -
Ty - vnímáš ho jako životního partnera.
On - tebe jako stabilní partnerku.
Březen - 
Ty - máš pocit, že to je jako když jste se poznali poprvé.
On - tě vnímá jako dárce lásky z čehož se raduje.
Duben -
Ty - vkládáš do něho své naděje.
On - tě vnímá jako silnou, schopnou překonat drobné životní bolesti.
Za šest měsíců -
Ty se raduješ z nějakého poselství, které zvažuješ rozumem.
On dostává nějakou zprávu, která je na falešném podkladu z úmyslem připravit ho o klid.

	
budoucnost, práce, zdraví ... takové běžné věci 


Ahoj, To bys do jedné otázky nenandal, ale vylož si magickou sedmičku, tam si můžeš karty rozdělit podle toho jak potřebuješ. 
Příklad: První a druhou kartu použij jako karty vlivu na práci, další dvě karty na zdraví a další dvě na citový život. No a sedmou kartu na to, v jaké životní pozici budeš ode dneška za rok. Protože jsou zde na každou část použity dvě karty, tak se zde dozvíš - 
1 = práce v 1 pol. roku
2 = práce ve druhé pol. roku
3 = zdraví v první pol. roku
4 = zdraví ve druhé pol, roku
5 = citový život v první pol. roku
6 = citový život ve druhé pol. roku
7 = jak se budeš ty cítit ode dneška za rok
Říkám tomuto výkladu magická 7, protože má tolik variant kolik jsi si schopen vymyslet. A tak s ní můžeš vykládat na cokoliv a komukoliv.
Kdyby si měl pocit, že se potřebuješ zeptat na něco jiného než třeba zdraví, tak si tam klidně místo zdraví dej něco jiného, ale nezapomeň že jsou to karty VLIVU na konkrétní období, není to otázka na konkrétní problém. 

	Budúcnosť:Touha,Svatba,Vážné myšlenky
Prítomnosť: Milenec,Vernost,Žárlivost
Minulosť: Vdova,Knez, Roh hojnosti
Ona na lavej strane on na pravej.


Minulost: 
Ona - vdova = jde do tohoto vztahu s určitou obavou a nedůvěrou, že tento vztah vydrží. To vypovídá zároveň o tom, že před tím prožila nějaké zklamání a proto ten smutek a obavy. 
On - roh hojnosti = jde do vstahu s velkou otevřeností a jakoby tam stál a říkal, cítím se naplněn a to samé nabízím tobě. 
Co je spojovalo - kněz = to, že se potkali je pro ně pro oba boží požehnání a mají pocit harmonie.
Současnost:
Ona - milenec = je milující oporou ve vztahu a současně je silnější než on.
On - žárlivost = žárlí na ní, ale zároveň i projev závisti, že ona je silnější (mužské ego).
Co je spojuje - věrnost = trvalost vztahu a možná i jeho dlouhodobost.
Budoucnost:
Ona - touha = nové plány s tendencí je realizovat, ale to co plánuje není pro tento vztah, je otočena zády. (Možná ji už unavuje to, že táhne vše sama, hledá uvolnění koníčky, zájmy, trochu svobody). 
On - vážné myšlenky = začíná si uvědomovat své postavení a zároveň cítí, že mu ona uniká a že je schopna si vystačit bez něho. A protože je s ní pevně spjat, vážně začne uvažovat, co by měl udělat, aby o vztah nepřišel.
Co by je mohlo spojovat - svatba = trvalý vztah s uvědoměním, že patří k sobě. 
 Závěr - Pokud v současné době nechtějí tento vztah zkončit, tak jí bych řekla, aby se opravdu začala starat trochu sama o sebe a počkala až to jemu dojde a jemu, aby se konečně probral a zapojil do tvorby společného soužití, jinak o tento vztah může přijít. 
Malá rada: karta, která představuje osobu ve vztahovém výkladu, vypovídá o chování, pocitech a přístupu vůči druhé osobě a čeho se jí ve vstahu dostává to říká karta protějšku.  

	Já myšlení-Cesta, cítění-Nemoc, jednání-Vdovec
On myšlení-Milenec, cítění-Naděje, jednání-Milenka
Společná karta-Zloděj


Ty:
Myšlení - cesta = chtěla bys jít do vztahu
Cítění - nemoc = nemáš ze vztahu dobrý pocit
Jednání - vdova = nic pro vztah neděláš a utápíš se ve smutku (to nikam nevede)
On:
Myšlení - milenec = je věrný svým citům vůči tobě
Cítění - naděje = ve svém srdci věří, že má naději v tomto vztahu
Jednání - milenka = snaha o projev citu, lásky
Co vás spojuje - zloděj = společný pocit ztráty, oba se cítíte být okradeni jeden o druhého.
Závěr:
Promiň, ale tento výklad jednoznačně hovoří v jeho prospěch. Ty jsi něco udělala co vás rozdělilo a máš tendenci svalovat vinu na něj. Sama to dáváš najevo ve svém rozboru tohoto výkladu. Nemůžeš přece jemu přiřazovat kartu zloděje , to je vaše společná karta a vypovídá o tom co vás spojuje, neříká nic o jeho chování!!!
Ty máš jako jediná možnost tento vztah obnovit, tak neseď a udělej pro to něco, nebo ho ztratíš. 

	určení % pravděpodobnosti. Chci se zeptat, jestli je tento postup někde posaný, nebo se řídíte intuicí? 

Zkusím si tímto způsobem dvě otázky:

1)Nakolik je vhodné, aby ona udělala první krok k usmíření s partnerem: cesta, peníze,naděje
Jen hádám, ale řekla bych, že spíše ano, měla by něco podniknout.

2)Nakolik je pravděpodobné, že si tihle dva spolu něco začnou (zatím po sobě jen pokukují): vážné myšlenky, vdova,touha.
Tady se mi to moc nezdá, asi z toho nic nebude.


Ty % jsou orientačně popsané v mé knížce a další je na intuici.
1)80% ano, pokud udělá ona první krok (cesta), obohatí vztah (peníze) a mají naději.
2) 75% ano (pokud se aspoň jeden z nich odhodlá dát tomu druhému jasně na jevo, že má šanci)Přito obá o tom vážně uvažují, ale nic pro to nedělají, možná z obavy, že nebudou jeden druhým vyslyšeni a zůstávají pouze u touhy. 

	Přemýšlím, jestli se mám přihlásit do jednoho kursu, cena je dost vysoká, vyplatí se mi investovat?
Faleš, Svatba, Milenka



Faleš - máš o tom teď nějakou představu, která se nenaplní tak jak by sis přála.
Svatba - tendence jet, když už sis to naplánovala, tak to nejspíš dotáhneš do konce.
Milenka - určitě se ti tam bude líbit, ale budocnost tvého konání to asi neovlivní, není předpoklad, že to budeš využívat v praxi. Kdyby byla napřed milenka a po ní svatba, tak bys to využila, ale takhle to jde do ztracena. Zůstává akorát hezká vzpomínka. Zvaž jestli to stojí za ty peníze. 

	velmi komplikovaný vztah, odišiel od rodiny, býva s priatelkou.

Budúcnosť: 7.Dopis 9.Vdovec.8.Nešťastie
Súčastnosť: 4.Smrt 6.Nepríjemnosti. 5.poselství
Minulost : 1.sudca 3.Svatba 2.touha

On je 1,4,7


Minulost:
On - soud = po zralém a pečlivém uvážení šel do tohoto vztahu víc rozumem, než citem. Možná s pocitu zodpvědnosti?
Ona - touha = s projevem touhy dotáhnout tento vztah až do soužití (nelze vyloučit i jistou umíněnost).
Co je spojovalo - svatba = pocit sounáležitosti, patříme k sobě. Když budu v minulosti číst mezi řádky, řekla bych, že shoda okolností je svedla dohromady, ale spíš na bázi touhy tělesné, než lásky.
Současnost:
On - smrt (zády ke vztahu) = vnitřní pocit změny, který ho ale z tohoto vztahu odvrací.
Ona - poselství = jako by tušila, že se děje nebo přichází něco nového.
Co je spojuje - nepříjemnosti = mohly by je spojovat společné problémy, ale při takto položených kartách mám pocit, že je spíš problémy začínají rozdělovat.
Budoucnost:
On - dopis = změny současnosti ho vedou k novým poznatkům.
Ona - neštěstí = odmítá zodpovědnost za to co se mezi nimi děje, utíká od problému. (možná i svalování viny na partnera).
Co by je mohlo spojovat - vdovec = vzájemná vnitřní síla, ale tady bohužel je to spíš, každý sám za sebe. 
Závěr: Je mi líto, ale nemám z tohoto vztahu vůbec dobrý pocit. Začátek na shodě okolností a "tak už to teda dotáhnem do konce, když jsme to začali", je v tom víc umíněnosti než lásky a budoucnost podle toho vypadá.

	     
Záměr: neštěstí,nepřítel Vlivy: Radost,Zloděj,Toužebné přání Výsledek: Poselství Oko Boží 


Záměr - nepřítel, neštěstí = záměr je absolutně proti tvé vnitřní představě. I když na to myslíš, stejně to takhle radikálně neuděláš.
Vlivy - radost, zloděj, toužebné přání = pokud se rozhodneš realisovat tento záměr, nastupuje v prvé chvíli pocit úlevy a radosti, že jsi se k tomu dokopala, ale hned následuje pocit, že se o něco okrádáš a přestaneš se snažit to dotáhnout do konce.
Výsledek - poselství, boží oko = očekáváš s velkou vírou, že se v tomto vztaho stane něco co tě naplní.
Závěr: Tudy cesta nevede. Když se budeš snažit tento záměr dotahnout do konce, je tendence, že se nezbavíš pocitu, že si to neměla dělat.  

	minulost: 1-nepříjemnosti, 3-svatba, 2-touha
přítomnost: 4-kněz, 6-dar, 5-nepřítel
budoucnost: 7-milenka, 9-zloděj, 8-roh hojnosti


já jsem vlevo - čísla 1,4,7 
     
Ty - jdeš do vztahu se špatnými předešlými zkušenostmi, a jemu moc nevěříš, něco si musíte vyříkat.
On - touží po tobě, přitahuješ ho.
Jsou tam nové začátky pro společnou budoucnost
Přítomnost
Ty - toužíš mu dát cit
On - nevěří ti, vidí, že mu něco skrýváš
Spojuje vás dar - chcete být dárkem jeden pro druhého.
Budoucnost
Ty - dáváš mu lásku
On - přijímá ji, věří ve společnou budoucnost
Co vás nyní rozděluje je zloděj. Okrádáte sami sebe o plnohodnotný vztah - pravděpodobně máte černé myšlenky. Vypusťte je, nepatří sem! 
 
příklad na důležitost natočení akce karty:
ona - milenka = je sice mírně natočena do vztahu, ale srdíčko a pohled nabízí mimo vztah. On coby roh hojnosti = jako by tam stál a nabízel ať si ona do rohu sahne, ale něčím to podmiňuje (zasluž si), roh je také otočen. Co by je mohlo v budoucnu spojovat, nebo spíš ne - zloděj = ona má tendenci okrást vztah o svou lásku kvůli někomu jinému a on se cití okraden. Když ty chceš jiného, tak já svůj roh hojnosti nabídnu také někomu jinému.
To, kam je otočena akce karty je důležité! 

	
Snažila jsem vštípit kartám blízkou budoucnost do jednoho měsíce
O čem nevíte: 1. Touha, 2. Svatba, 3. Kněz
Co váš čeká: 4. Soudce, 5. Dítě, 6. Faleš
Co váš nemine: 7. Milenec, 8. Toužebné přání, 9. Dar
Z čeho vše pramení: 10. Vdova, 11. Nemoc, 12. Dům
Kam události směřují: 13. Cesta, 14. Roh Hojnosti, 15. Věrnost



Z čeho vše pramení: vdova, nemoc, dům = poddáváš se starostem a to bohužel kraluje ve tvé soukromí. PROČ?
O čem nevíš: touha, svatba, kněz = že se mohou naplnit tvé tužby ve vztahu a máš k tomu veškeré boží požehnání.
Co tě čeká: soudce, dítě, faleš = stále se hodláš vážně zaobírat starostmi, které jsou postaveny na falešném podkladu. PROČ ?
Co tě nemine: milenec, toužebné přání, dar = trvalý vztah, pro který ty nemusíš nic udělat a přijde do tvého života jako dar. CO VÍC SI MŮŽEŠ PŘÁT!
Kam události směřují: cesta, roh hojnosti, věrnost = jdeš do období splněných přání, které hodlají na tvé cestě životem vytrvat !!!


	1. Co má v hlavě: nepříjemnosti, neštěstí, touha
2. Na srdci: dar, nepřítel, starosti
3. O čem neví: vdovec, roh hojnosti, svatba
4. Co se dozví: cesta, toužebné přání, smrt
5. Co ji čeká: kněz, faleš, vdova
6. Co ji nemine: dopis, důstojník, zloděj.



1) Ráda by realizovala nějaké své touhy, ale příliš to odkládá. Je si vědoma toho, že pokud se pustí do realizace, tak si bude muset něco obhájit a moc se jí do toho nechce.
2)Ona i vnitřně cítí, že je myšlenkami sama sobě nepřítelem, připravuje se o možnost naplnění a tím dává prostor starostem.
3) Zatím neví o tom, že dojde vnitřní síly, díky tomu, že se hodlá naplnit její citový život podle jejich představ.
4) I když nebude nic dělat, stejně ji čeká velká změna v její životní cestě.
5) a 6) Neminou ji nové poznatky v pracovních záležitostech díky tomu, že ji někdo bude chtít připravit o místo. Pozor na faleš člověka od kterého by to nečekala a až pozná o koho se jedná, bude z toho velmi smutná. Kněz ji chrání a tudíž má šanci odhalit faleš včas a tím možná i zvrátit osud. 
Poslední dvě sekvence jsou nejdůležitější informací z celého výkladu. Upozorni jí ať si dá opravdu pozor na lidi ve svém pracovním okolí, tzv. přátel nevyjímaje!!! 

	
Co se stane do 3 měsíců : smrt, faleš, cesta

Do 6 měsíců: roh hojnosti, svatba, peníze

Do 1 roku: vážné myšlenky, vdova, zloděj.


První 3 měsíce: smrt, faleš, cesta = změny, které chce dotyčná osoba učinit, jsou založeny na falešné představě a to má vliv na další cestu životem. 
Do šesti měsíců: roh hojnosti, svatba, peníze = nadchází období, kdy lze vrchovatě naplnit jak citový život, tak se i finančně zabezpečit.
Druhá polovina roku: vážné myšlenky, vdova, zloděj = dotyčná osoba se rozhodne vážně se zamyslet nad budoucností a to co vymyslí jí vede opět do problémů, smutku a stává se sama sobě zlodějem. O něco se okrádá. 
Symbol karet na určité období:
Prosinec - smrt = měsíc změn a zvratů.
Leden - faleš = měsíc kdy by dotyčná měla věřit jen sama sobě a nedat na rady druhých.
Únor - cesta = období vhodné k cestám, cestování.
Březen - roh hojnost = možnost naplnit své tužby. Na co ten měsíc dotyčná sahne, vše jí kvete pod rukama.
Duben - svatba = období utužování vztahů s lidmi které má dotyčná ráda.
Květen - peníze = měsíc vhodný k finančním transakcím, nákup, prodej.
Červen a Červenec - vážné myšlenky = období vhodné k rekapitulaci minulosti a plánování budoucnosti.
Srpen a Září - vdova = doba není vhodná k přetěžování organismu, bylo by vhodné odpočívat, relaxovat a hlavně nic nezačínat ani neplánovat.
Říjen a Listopad - zloděj = pozor na ztrátu něčeho a hlavně nedělat velké finanční transakce. Je to období kdy by za příliš draho nakoupila a nebo za příliš málo prodala. 
Tento výklad není na konkrétní záležitosti, ale dává nahlédnout všeobecně do budoucnosti. 
Závěr: Radila bych nedělat v současnosti žádné velké změny a pokud se ve druhé čtvrtině roku naplní to hezké, tak to určitě nechtít měnit a nebo nějakým způsobem rádoby vylepšovat ve druhé polovině roku. 

	vztahový výklad, já jsem na levé straně a vypadá takto:
minulost dítě - neštěstí - faleš
přítomnost dům - milenec - nenadálá radost
budoucnost věrnost - touha - radost
Holky, prosím, co by jste k tomu řekly?
Díky moc a krásný i když jistě bláznivý večer  

 
Minulost: 
Ty - dítě = do tohoto vztahu jsi šla s určitou naivitou a bezelstností dítěte. Taková už ženská někdy je. 
On - faleš = v něčem hrál divadlo, ale karta falše je otočená ze vztahu ven a tak to nebyla přetvářka ve vztahu, ale někam mimo vztah. Nelze vyloučit i možnost, že tam něco někde doznívalo vůči jiné ženě a on se v každém případě před tím někým přetvařoval a dělal to kvůli vašemu vztahu. 
Co vás spojovalo - neštěstí = to je právě ta karta, která mě vede k těm úvahám u něho. Jinak karta představuje ve své podstatě, že jste oba šli do vztahu po hlavě a odmítali jste za tento čin jakoukoliv odpovědnost. Jako kdyby jste si říkali "ať se stane cokoli, nemůžeme jinak. Je v tom skrytá i určitá dávka osudovosti. 
Současnost: 
Ty - dům = celý tvůj soukromý život podřizuješ tomuto vztahu. 
On - nenadálá radost = karta otočená na tebe, jako by si říkal, "jsi moje nečekaná radost na cestě mého života". To není špatné, nevím jak dlouho jste spolu, ale on si tento fakt plně uvědomuje až teď. 
Co vás spojuje - milenec = oboustranná představa, že spolu chcete být v dlouhodobém vztahu. 
Budoucnost: 
Ty - věrnost = v každém případě je tento muž u tebe na prvém místě a hodláš ho věrně provázet. 
On - radost = Má do budoucna tendenci cítit k tobě velmi silné pouto a má pocit hluboké harmonie. Zájem o to co děláš. 
Co by vás mohlo spojovat - naděje = to je karta optimismu, kladená naděje jeden na druhého a dává velkou šanci do budoucna. 
Závěr: Karty které představují tebe jsou pěkné, ale dost statické (dům, věrnost) 
Karty které představují jeho jsou trochu víc akční(jde po cestě, projevuje zájem k tobě). 
Nezůstávej v pozici ženy, která jen věrně vzhlíží k partnerovi. Měj své zájmy a aktivity. On chce ženu, která je činorodá a ne, že jenom k němu vzhlíží. Já ti nedokážu vysvětlit proč ti tohle píšu. Asi si to máš uvědomit. To mi ty karty říkají někde mezi řádky. 
Ještě k té minulosti. Počátek vztahu, nic moc, to vidíš sama, ale myslím si že to stálo za ten risk, nebo co to bylo. 

	naděje, že by šel vztah obnovit. Vytahla jsem tyto karty:
minulost: Smrt, Vážné myšlenky, Nepřítel
přítomnost: Poselství, Žárlivost, Dar
budoucnost: Toužebné přání, Nemoc, Cesta
Moje karty jsou na levé straně.
 


Minulost:
Ty - toužebné přání = když jsi tohoto člověka poznala, zatoužila jsi po něm, ale jako bys se obávala, že se tvé tužby nemohou naplnit (vnitřní pocit nedostupnosti), nebo obava strach, že to nevydrží.
On - cesta = šel do vztahu s vnitřním přesvědčením, že ty jsi ta správná žena do jeho cesty života.
Co vás spojovalo - nemoc = mohl to být oboustranný pocit, že jste si před tímto vztahem oba prožili něco nedobrého a jeden u druhého jste se snažili najít to dobré, ale zároveň i vzájemný pocit nedůvěry či strachu, jestli to dokážete spolu najít a vytvořit. 
Současnost:
Ty - poselství = dovídáš se nové poznatky v tomto vztahu.
On - dar = jako by tam stál a nabízel sama sebe. Chceš mě? Tady mě máš!
Co vás spojuje - žárlivost = nedůvěra jeden vůči druhému. U tebe, že to myslí vážně a u něho obava, že nabídku nepřijmeš.
Budoucnost:
Ty - smrt = změna a protože je tato karta odvrácená ze vztahu, myslím si, že tvůj citový život v budoucnu se bude naplňovat s někým úplně jiným. Jdeš do změny, ale ne pro tento vztah.
On - nepřítel = opozice, je ochoten i za cenu nějaké z odpuštěním habaďůry tě stáhnout na svou stranu. Když se mu to nepodaří a nebude tvým partnerem, je odhodlán nebýt ani přítelem.
Co by vás mohlo spojovat - vážné myšlenky = rozumové zastavení, rekapitulace minulosti a zvažování nad budoucností, ovšem každý sám nad tou svojí. 
Závěr: 
V celém výkladu není jediná karta citu, lásky. To není ten pravý partner, který tě jednou bude provázet v životě. Také si myslím, že jestli teď nikoho nemáš, tak není daleko doba, kdy mít budeš. Nebuď smutná, protože zde není čeho litovat. Ztrátou tohoto vztahu o nic nepřicházíš, naopak dáváš prostor nové příležitosti. 


Ahoj, sekce "co se dozví" není otázka, ale součást výkladu na budoucnost a v přímé návaznosti na sekci "o čem neví". Karty ve výkladu na budoucnost se nečtou z leva do prava, ale prostřední karta je ústřední a karty okolo, levá i pravá mají vliv na kartu uprostřed (tato věta bohužel chybí v mé knížce).Psala jsem ji tam, ale nejspíš při sazbě vypadla a já si toho při kontrole nevšimla. 

	Natočení karet Roh hojnosti, nebo Touha. To natočení mi dělá problémy, jak ho číst.  

 
Roh hojnosti = pozor rohy jsou namířené do prava a dívka která je drží do leva. 
Když je tato karta na straně levého partnera = v prvé řadě nabízí partnerovi možnost vyplnění jeho přání a teprve na druhém místě sebe. 
Když je na straně pravé = nabízí sebe na prvém místě a když se to pro ní bude dobře vyvíjet pak je teprve schopna nabídnout roh hojnosti. 
Na levo = naivita spontánnost v dávání. 
Na pravo = nejsem žádná naivka a dám si pozor abych nelitovala, že jsem ti něco darovala. 
To hlavní co karta říká, vstřícnost obdarovat je tam vždy, ale jakým postupem v tom už je rozdíl. 
Touha na levo = nevylučuje touhu mimo vztah, ale pokud jsou ostatní karty ve výkladu kladné pro vztah, pak se může jednat o touhu skrytou = toužím po tomto partnerovi, ale nedávám na jevo, takže to neví. 
 
	jak dotyčný muž vnímá problémy,situaci,která nastala mezi námi: Vážné myšlenky,Žárlivost,Peníze.
	Jak se k tomuhle problému v blízké budoucnosti postaví:NEŠTĚSTÍ SOUDCE ZLODĚJ
	a jak se vůči mě projeví,jak se bude projevovat nebo co mám ještě od něj čekat :NEPŘÍTEL NEPŘÍJEMNOST MILENEC


Jak dotyčný muž vnímá problémy,situaci,která nastala mezi vámi:
Vážné myšlenky, žárlivost, peníze = Stále vážně přemýšlí o nastalé situaci a žárlivě střeží finanční stránku věci. Tak to nechápu  jako by byl na tobě nějak finančně závislí ?!?!?!

Jak se k tomuhle problému v blízké budoucnosti postaví:
Neštěstí, soud, zloděj = Utíká od zodpovědnosti, odmítá ji, s této pozice posuzuje danou situaci a tím je vlastně sám sobě zlodějem. 

Jak se vůči mě projeví,jak se bude projevovat nebo co mám ještě od něj čekat:
Nepřítel, nepříjemnosti, milenec = v současné době kolem sebe mlátí ručičkama a staví se do opozice. Ve druhé fázi se hodlá obhajovat, aby si zachoval svou určitou hrdost a pak teprve hodlá nastavit své rámě. Pokud ovšem ty přistoupíš a přijmeš jeho osobní obhajobu. Jóóó, chlapská hrdost (ješitnost) je někdy prevít! 

	CO SE DÁ OČEKÁVAT OD TĚCHTO MUŽŮ?


To co sis vyložila nejsou otázky, nedá se na ně odpovědět ANO/NE, tudíž jsou to karty vlivu k dané situaci!!! Nic se neděje, to je v pořádku. 

Když položíš takový dotaz, CO SE DÁ OČEKÁVAT OD TĚCHTO MUŽŮ, tak také musíš vyložit karty v tomto duchu!.

1) Kněz, nenadálá setkání (radost?), dar =
Co mohu od něho očekávat, že se bude chovat jako kněz = citlivě, moudře, s pochopením, rozvážně a bez postraních úmyslů, mohu čekat drobná, radostná překvapení, která pro mě mohou být darem. Tak toto je muž mých snů!

2) Důstojník, dům, zloděj =
Co mohu od něho očekávat, že se bude chovat jako důstojník = dominantně, rozkazovačně a nekompromisně se hodlá včlenit do mého soukromí s tím, že se nechce se mnou podělit o vládu v partnerství, okrádá jak mě, tak sám sebe, protože takový jednostranně pojatý vztah nemůže mít dlouhého trvání. Toto je muž uzurpátor, to neberu!

Upozornění: to, že první karta u těchto dotazů představuje přímo muže v jeho povaze a další karty vypovídají o jeho přístupu, to nemusí být pravidlem!!!

PRVNÍ , na co je třeba myslet je DOTAZ, teprve potom se zamyslet, co mi symbolika karty chce vlastně říct k dané otázce !!! Pak najednou zjistíš, jak je vykládání jednoduchá záležitost.



	O čem neví: Zloděj Dům Nepříjemnost
  Co ji čeká: Vdovec Radost Svatba
  Co ji nemine:Peníze Důstojník Dopis
 Z čeho vše pramení:Toužebné přání nepřítel soudce
 Kam události směřují: Nemoc Cesta Touha.. 

     
 Karty 10,11,12, se čtou jako první a ve své podstatě zastupují současnost. 
10 je z čeho pramení to o čem nevím
11 z čeho pramení to co mě čeká
12 z čeho pramení to co mě nemine
A jako poslední se čtou karty 13,14,15, zastupující kam události směřují.
13 kam směřuje to o čem zatím nevím
14 kam směřuje to co mě čeká
15 kam směřuje to co mě nemine.
Tohoto číslování se budu držet i ve výkladu, aby to bylo srozumitelné !!!


10 z čeho pramení to o čem neví Toužebné přání = touží něco začlenit nebo něco udělat pro své soukromí, ale zatím pro to nic nedělá. (Všimněte si, že zde to vykládám s přihlédnutím ke kartám 1,2, a 3 !)
1 Zloděj, 2 Dům, 3 Nepříjemnosti = to, že nedělá nic pro vyplnění svých tužeb, tak se o něco okrádá ve svém soukromí a to tlačí do pozice obhajování sama sebe.
13 kam směřuje to o čem zatím neví Nemoc = pokud to tak nechá, přidělává si tím jen starosti.

11 z čeho pramení to co ji čeká Nepřítel = v současné době je v opozici proti budoucnosti v citové oblasti = skeptik. (zde to vykládám s přihlédnutím ke kartám 4,5, a 6)
4 Vdovec, 5 Radost, 6 Svatba = čeká jí osobní vnitřní síla, pocit radosti ze vztahu a partnerská sounáležitost a jistota.
14 kam směřuje to co ji čeká Cesta = na své cestě života nebude sama.

12 z čeho pramení to co ji nemine Soudce = rozum má navrch v pracovních záležitostech a to je velmi dobře, neboť &#8230; (zde to vykládám s přihlédnutím ke kartám 7,8, a 9)
7 Peníze, 8 Důstojník, 9 Dopis = jí to přináší jak finanční nárůst, tak pevné pracovní místo s trvalou písemnou smlouvou.
15 kam směřuje to co ji nemine Touha = možnost nových nápadů a chuť je realizovat = pracovní elán. 


	1) naděje, touž. přání, dům
2) dítě, zloděj, oko boží
3) poselství, vážné myšl., vdova
4) milenka, smrt, dar
5) milenec, svatba, soudce



o čem neví
Zamilovanost by mohla přinést naději na vztah, který by mohl přerůst do trvalého vztahu. Ona po tom bude velmi toužit, ale proč pro to nic nedělá?!
co ji čeká
Stojí před změnou, s určitými starostmi se musí něčeho vzdát, (tudíž něco udělat, viz předchozí!), aby s božím požehnáním naplnila soužití s partnerem. 
co ji nemine
Předzvěst osudu je ve znamení daru, tudíž něco nabízí, ale to je podmíněno tím, že se dotyčná vážně zamyslí nad svou budoucností. Pokud to neudělá, připravuje se o nabídku osudu. Tím může zmařit vše, dostat se do smutku, kterému se poddává, nebojuje a sama sebe odsuzuje za svoji liknavost, (pláč nad rozlitým mlíkem).

Jak jsem došla k takovýmto závěrům? Rozlož si ty karty a podívej se na sloupce:

Naděje, dítě, poselství = Zatím neví, že může naplnit jisté naděje, když se vyrovná z určitými starostmi a využít nabídky osudu. 

Toužebné přání, zloděj, vážné myšlenky = Jestli zůstane jen u tužeb je sama sobě zlodějem a proto osud nutí k vážnému zamyšlení. 

Dům, Boží oko, vdova = Do svého soukromí máš možnost pustit boží požehnání, když to neuděláš spláčeš nad osudem. Podmínka je opět stejná ŘEŠIT!

ZÁVĚR: Pokud nebude tento člověk ochoten nic udělat připravuje se o tuto krásnou možnost změny v životě a vše co karty nabízí se propadá do tzv. černé díry. 


Oko Boží je opravdu v tomto případě osud, nejspíš je to zákon karmy a věci jsou ve vyšší moci..

Nemoc a Radost = (více možností, záleží na co a jaké jsou další karty) = touha po radosti, touha po harmonii (třeba i v pracovních, nebo finančních záležitostech), zbytečné starosti s harmonickým vztahem, psychika jednoho z partnerů narušuje harmonii vztahu, psychika okrádá o možnost harmonického vztahu, psychika okrádá o možnost se radovat, pro vlastní starosti nevnímám účast partnera a konkrétně z dopisem = touha po radosti ze vztahu je očekávána projevem od partnera (tak už mi konečně napiš, že mě potřebuješ). 


	Prosím o radu k tomuto výkladu: Tito dva se zatím neschází, ale ví, že jsou si sympatičtí a jak je vidět z karet, oba věří, že by to mohlo vyjít. 
Významy karet jsou: tak vidím sebe, tak vidím tebe, tak vidím vztah
Ona: pes, poselství, naděje
On: důstojník, dítě, roh hojnosti
Chtěla bych se zeptat, co znamená kombinace karet na jeho straně důstojník – dítě.On si podle mně myslí, jako že má "navrch", jí vidí jako důvěřivou nebo naivní??? 



Napřed ti odpovím na tvoji otázku:
Chtěla bych se zeptat, co znamená kombinace karet na jeho straně důstojník - dítě ? On si podle mně myslí, jako že má "navrch", jí vidí jako důvěřivou nebo naivní???
Když jsou ostatní karty tak pěkné, nemyslím si, že on má navrch ve smyslu EGA. Ostatní bude ve výkladu.

Významy karet jsou: tak vidím sebe, tak vidím tebe, tak vidím vztah
Ona: pes, poselství, naděje
On: důstojník, dítě, roh hojnosti
ONA:
tak vidím sebe ; věrnost (pes) = nejsem přelétavá a když vztah, tak na dlouho 
tak vidím tebe ; poselství = jsi pro mě něco nového a tudíž jsem zvědavá 
tak vidím vztah ; naděje = připouští, že by tento muž mohl vstoupit do jejího života, vidí v něm určitou naději, na splnění svých představ o vztahu
ON
tak vidím sebe ; důstojník = sedím pevně v sedle svého života a jsem schopen zabezpečit jeho chod i případně se postarat o svou životní družku, potažmo rodinu
tak vidím tebe ; dítě = jsi pro mě křehká, bezelstná a něžná bytůstka, se srdcem dítěte 
tak vidím vztah ; roh hojnosti = ano, s tebou budu mít pocit, že jsem si mohl sáhnout do rohu hojnosti a naplnit své přání a tužby v citech 
ZÁVĚR: 
To by mohl být opravdu velmi krásný vztah
	minulost - nemoc,touha,milenka
přítomnost - neštěstí, dar, smrt
budoucnost - vážné myšlenky, nepříjemnosti, vdovec
Žena je na levé straně.


Minulost
Ona nemoc = do tohoto vztahu jde se zraněnou duší a tudíž s nedůvěrou, že bude v tomto vztahu líp. Pesimismus! 
On  milenka zamiloval se do ní a nabízí své city.
Co je spojuje  touha = prvotní touha být jeden s druhým.
Současnost
Ona  neštěstí = bojí se rozvinout tento vztah, odmítá jít do něčeho vážnějšího, nedůvěřuje.
On  smrt = svým způsobem její chování ochlazuje jeho city, zamilovanost vyprchává.
Co je spojuje  dar = karta daru jsou také tzv. malé peníze a to znamená v citovém výkladu, při takovémto položení karet, určité zbytky citu z prvopočátku. To je ale moc málo pro udržení vztahu, pokud se ona neprobudí a nezačne se chovat jinak!
Budoucnost
Ona  vážné myšlenky = protože je karta otočená ze vztahu ven, tak tyto myšlenky jsou víc zaměřeny na budoucnost jejího života a on se jí tam nějak nevchází. Nepočítá s ním.
On  vdovec = i když ho to bolí, nehodlá dál pokračovat, došla mu trpělivost, a je rozhodnut se s tím vyrovnat po svém.
Co by je mohlo v budoucnu spojovat  nepříjemnosti = každý hájí sám sebe a nechce ani jeden z nich vzít na sebe zodpovědnost za to, jak vztah dopadl. On tak trochu víc právem, než ona.
ZÁVĚR: Jestli jí na tomto vztahu záleží, tak by se měla hezky rychle probrat a zavřít dveře za minulostí. A jít do tohoto vztahu s důvěrou. Kdo nic neriskuje, tak také nic nezíská! 
   
	výklad magické sedmičky - otázka milostný život v tomto roce pro svobodnou - vyšlo mi Svatba- Nepřítel - Roh hojnosti - Soudce - Oko boží - Touha = Dům.


MŮJ VÝKLAD:
Leden, únor  svatba = dává prostor možnosti potkat někoho, kdo by mohl být dlouhodobým partnerem.
Březen, duben  nepřítel = opozice z okolí by mohla zasahovat do tohoto vztahu. Doporučuji nedbat na lidské řeči a jít za hlasem svého srdce!
Květen, červen  roh hojnosti = plní se představy o vztahu, přání a tužby.
Červenec, srpen  soudce = spravedlivá odměna. Tak jak se ona bude chovat k partnerovi, tak se on bude chovat k ní.
Září, říjen  Boží oko = nejvyšší požehnání pro tento vztah.
Listopad, prosinec  touha = zde je prostor pro společné plány a jejich realizaci a protože se jedná o vztah a završením vztahu bývá touha po rodině, je zde i prostor k početí, které pokud by bylo, tak bude plánované.
V jaké pozici bude ona ode dneška za rok  dům = tento partner bude pravděpodobně součástí jejího soukromí, společné soužití.

	o čem neví: milenka, oko boží, nepříjemnosti
co se dozvíte: dítě, milenec, poselství
co ji čeká: peníze, cesta, dům
co ji nemine: svatba, faleš, soudce



Osud nabídne nový vztah založený na citu, ale aby po tomto citu mohla sáhnout, musí si ho obhájit. 
co se dozví: dítě, milenec, poselství
Tvůj výklad:
půjde o trvalý vztah, který překoná i nějaké nesnáze a bude pro ní darem.
Můj výklad:
Po překonání určitých starostí, (nejspíš to, že si vztah musela obhájit), jde vztah do upevnění a toto soužití jí přináší nové poznání. Je to pro ni něco nového! 
co ji čeká: peníze, cesta, dům
Tvůj výklad:
osudová cesta, která je daná, přinese ji poklad v podobě vztahu, který přijde do jejího soukromí.
Můj výklad:
Čeká ji cesta životem, ruku v ruce s partnerem, který se stává pokladem jejího soukromí. 
co ji nemine: svatba, faleš, soudce
Tvůj výklad:
do vztahu se začne vkrádat nějaká faleš, která se bude muset rozumně vyřešit, aby mohlo dojít k trvalému soužití těch dvou.
Můj výklad:
Osud varuje! Můžeš mít trvalý vztah, ale pečlivě zvažuj svůj postoj a nároky vůči partnerovy. Ne všechno to, co od něho budeš očekávat, ti je schopen dát. Ne proto, že by nechtěl, ale proto, že by tvé požadavky nemusely být soudné. 

	když dělám vztahový výklad a na pravé straně je SMRT( otočená do vztahu), znamená to obrat k lepšímu, tím pádem nové začátky, nebo konec vztahu? 

 
Ten, koho smrt zastupuje, jako by tam stál a říkal: jsem schopen vytvořit pro náš vztah určité změny, ale i jsem nakloněn změnám. Ta karta prezentuje vždy toho, koho zastupuje, jeho postoj. 
Tato karta na pravo:
V minulosti = tento vztah je pro mě velkou životní změnou a já do toho jdu s očekáváním.
V současnosti = jsem schopen vytvořit pro náš vztah určité změny, ale i jsem nakloněn změnám 
V budoucnosti = cítím potřebu vytvořit pro náš vztah určité změny, ale i jsem nakloněn změnám
Tato karta na levo:
V minulosti = tento vztah je pro mě velkou životní změnou a já do toho jdu opatrně a s obavou.
V současnosti = cítím, že se náš vztah mění a jestli to bude pokračovat, tak odejdu
V budoucnosti = cítím, že se náš vztah změnil a pokud něco neuděláš, odcházím

Dobré je, se podívat na kartu předchozí a následující. To ovšem jde pouze pokud je v přítomnosti.

	Jde o vztah dvou lidí, kteří jsou jen kamarádi - budou dál jen kamarádi nebo to může přerůst v něco víc? 
Vybrala jsem magickou sedmičku - jedna karta = 1 týden:
Svatba, Věrnost, Nenadálá radost, Nemoc, Smrt, Vdova, Nepříjemnosti



Mám z toho pocit, že se pokusí navázat důvěrnější vztah, už dlouho o tom uvažují, budou z toho mít nejprve radost, ale něco tam nebude v pořádku, přijde změna, rozejdou se a bude to dost nepříjemné.
Když to shrneme: 
Opravdu se oba pustí do důvěrného vztahu a první tři neděle budou mít pocit, že to je to pravé. Pak přichází rozčarování (nemoc), okamžité ukončení vztahu (smrt) a úplné přerušení jakýchkoliv setkání (vdova), uzavření se do sebe díky pocitu velkého zklamání. Karta nepříjemností zde zastupuje něco ve smyslu = když po tom všem dojde mezi nimi ke komunikaci, tak to bude ve smyslu házení viny jeden na druhého: To já ne, to ty! Ne, ne, ne, já ne, to ty!
Jestli jim záleží na vzájemném přátelství, tak ať nechodí do vztahu, jinak se připraví i o to kamarádství!  

	 Tak mně napadalo vytahnout si tři karty - co je třeba k tomu, abych se naučila o kartách víc mluvit:
Vdovec, Poselství, Vážné myšlenky



Vdovec = jsi z toho sice smutná, ale hodláš s tím bojovat a máš na to.
Poselství = nové poznatky, učení se.
Vážné myšlenky = tady to znamená, že jsi schopna se dostat do pozice cikánského barona, který se umí vážně zamyslet nad budoucností druhých a rozhodovat. 


	


Z ČEHO VŠE PRAMENÍ: NEMOC,VĚRNOST,VDOVA
to jsou karty, které hovoří o současné situaci. Nějaké starosti, možná obavy co přinese budoucnost, ji v současnosti věrně provázejí a to vede k vnitřnímu smutku, bezradnosti a tendenci neudělat nic pro to, aby se to změnilo.
O ČEM NEVÍ: NEŠTĚSTÍ,DAR,ŽÁRLIVOST
(z čeho pramení to o čem neví Nemoc=pesimizmus)
Pokud zůstane v té současné pozici (viz. výše), a bude dál utíkat před zodpovědností k vlastnímu životu, připravuje se o možnost daru (viz. níže) a mohlo by se jí stát, že bude druhým závidět, že se mají lépe než ona. 
(kam směřuje to o čem zatím neví Nepřítel=sama sobě nepřítelem)!
CO JI ČEKÁ: ROH HOJNOSTI,SMRT,DÍTĚ
(z čeho pramení to co ji čeká Věrnost = stabilita)
Zde má možnost předpovídané události ovlivnit! Má možnost sáhnout do rohu hojnosti, změnit úplně styl svého života a rozhodnout se pro pořízení miminka a to samozřejmě je něco úplně nového. 
(kam směřuje to co ji čeká Dopis = zpráva, nové poznatky)
CO JI NEMINE: KNĚZ,OKO BOŽÍ,SVATBA
(z čeho pramení to co ji nemine Vdova = smutek, pocit samoty)
Zde nemá velkou možnost měnit běh osudu, ale může ho pokazit! Má veškeré Boží požehnání k tomu, jít do velmi stabilního vztahu, pokud tomu dá prostor. Když se aktivně opře do života, tak to může získat! Podle toho bude výsledek, odměna či trest. 
(kam směřuje to co ji nemine Soudce = spravedlivá odměna, nebo trest)
KAM UDÁLOSTI SMĚŘUJÍ: NEPŘÍTEL,DOPIS,SOUDCE
Karty varují: Když bude sama sobě nepřítelem, připraví se o nové možnosti a přijde spravedlivý trest. Pokud by dokázala chopit nabízenou šanci tzv. za pačesy, otevírají se nové možnosti a přichází spravedlivá odměna.

	Rozbor

Z ČEHO VŠE PRAMENÍ: ROH HOJNOSTI, ZLODĚJ, NEŠTĚSTÍ
Nevíš, že máš možnost sáhnout do rohu hojnosti a svým způsobem se o tuto možnost okrádáš z nějaké obavy či strachu, že by to nemuselo dobře dopadnout.
O ČEM NEVÍTE: MILENKA, DŮM, NEPŘÍJEMNOSTI
(z čeho pramení to o čem nevíte Roh hojnosti = z možnosti naplnit své tužby)
Nevíš, že máš možnost potkal novou lásku, která má tendenci vstoupit do tvého soukromí, a jsi schopná si to obhájit.
(kam směřuje to o čem zatím nevíte Poselství = něco nového co přináší změnu v životě)
CO VÁS ČEKÁ: MILENEC, KNĚZ, SOUDCE
(z čeho pramení to co vás čeká Zloděj = je potřeba něco obětovat)
Máš možnost získat stabilní vztah, který je ve znamení božího požehnání, ale pozor, rozum má tendenci z něj vytěsňovat city 
(kam směřuje to co vás čeká Faleš = zkreslené představy, možná i díky falešným informacím)
CO VÁS NEMINE: NADĚJE, NEPŘÍTEL, PENÍZE
(z čeho pramení to co vás nemine Neštěstí = tendence odmítat, nebo utíkat před osudem)
Osud nabízí naději v podobě trvalého vztahu (milenec nad), ale cizí zásah se snaží zmařit poklad, který se ti nabízí
(kam směřuje to co vás nemine Touha = navzdory všem překážkám hodláš nakonec realizovat své plány a záměry)
KAM UDÁLOSTI SMĚŘUJÍ: POSELSTVÍ, FALEŠ, TOUHA
Poselství nových událostí se musí překlenout přes falešné zásahy zvenčí a pak můžeš naplnit své touhy a přání.
Závěr:
Výklad nabízí velmi solidní vztah založený na citu, který bude někým mařen, nebo ti ho někdo bude rozmlouvat. Nedej na nikoho a ptej se pouze svého srdce, co v životě chceš. Je to tvůj život a tak si do nej nenech mluvit. Pak můžeš být šťastná. Držím palce a páčko Rů.

	Rozbor


Co tě čeká: 
touha = nové plány s úmyslem je realizovat, dítě = jsi na úplném začátku, nepříjemnosti = hodláš si to obhájit i když jsi si vědoma, že to nebude lehké. 
Co tě nemine: 
naděje = optimismus (pro tvůj úmysl), boží oko = prozřetelnost ti (od začátku) táhne káru, zloděj = ale nebude to zadarmo (obhajoba není lehká).

Tyto dvě sekvence spolu přímo souvisí a proto jsem je četla ve vzájemné návaznosti. Všimni si prosím, že to co je napsáno u druhé sekvence v závorkách, se vlastně přímo týká tzv. horních karet z prvé sekvence. Když si to znovu rozložíš a to co jsem napsala si k tomu přečteš, tak ti to bude jasné!

No a k té sedmičce na práci jenom dodám, že i živé bytosti vyjadřují akci, nebo pocity. Třeba vdova = smutek atd.  

	Rozbor


MINULOST: dům, kněz, důstojník
ONA do vztahu jde s vizí společného soužití
ON jde do vztahu s určitou dávkou dominance a možná i představou, že když bude zajišťovat materiální chod vztahu, že má tudíž i právo o všem rozhodovat
CO JE SPOJOVALO oba byli přesvědčeni, že jsou si navzájem souzeni 
PŘÍTOMNOST: cesta, žárlivost, vdovec
ONA jde sice po životní cestě s tímto partnerem, ale není si jista, že je to ten pravý (vůz vyjíždí ze vztahu)
ON stále se snaží udržet si své vedoucí pevné postavení ve vztahu, ale cítí, že to není tak jak by si představoval (smutek), ale nehodlá se vzdát
CO JE SPOJUJE vzájemná nedůvěra. Tady není tato karta představitelkou žárlivosti citové ale vyjadřuje pocit nedůvěry ve vztah samotný. 
BUDOUCNOST: nemoc, nepřítel, dopis
ONA dává partnerovi najevo svou nespokojenost (karta otočená do vztahu)
ON na to reaguje velmi sporadicky (dopis není o přímé komunikaci)
CO BY JE MOHLO SPOJOVAT spíš nespojovat, neboť se začíná projevovat vzájemné nepřátelství a oba se staví proti sobě do opozice a nesouhlasu.
Závěr: To není příliš optimistický výklad. Pokud by v něm oba chtěli pokračovat, tak by si museli uvědomit, že vztah dvou lidé je v prvé řadě otázkou vzájemného kompromisu a tolerance. Hlavně on. 
	karty na práci ženě, na její požádání. 


ÚNOR dítě = Začátek, těžký a pomalý. Krok za krokem se učí novému. ANO!
BŘEZEN neštěstí = Sama sebe bude brát jako neštěstí osobní. Práce se jí zamotá, prostě bude pochybovat, zda udělala dobře.Bude si možná namlouvat, nebo cítit, že nezvládá, také se jí nebude asi dařit. ANO, a nedaří se proto, že má tendenci to vzdát, tzv. utéct od zodpovědnosti.
DUBEN zloděj = pokud to bude dál vzdávat a utíkat od zodpovědnosti, může se stát, že o místo přijde. Vzhledem k tomu, že dál následují karty kladné, je předpoklad, že se probere a tato hrozba se nenaplní. Možná právě pro tohle upozornění si ji měla vyložit, aby věděla, co by se mohlo stát a že by to byla škoda!
KVĚTEN milenka = Tady vidím, že by jí mohla pomoci nějaká žena, co tuhle práci dělala před ní a s láskou ji dělala, také třeba byla té práci až nadměrně oddaná. NEE! Začíná mít svou práci ráda, začíná se jí i líbit a cítí se v ní (s ní) dobře. (zde čti pocity, ne babu)
ČERVEN boží oko = Tak tady uý bude mít to nejhorší za sebou, osud jí bude přát.Práce dopadne dobře, zvládne ji za pomoci někoho, koho jí prozřetelnost pošle. ANO, ale ten někdo je osud sám, vzhledem k tomu, že jsem ti zrušila tu pomocnici v minulém měsíci, hihi.
ČERVENEC roh hojnosti = Všeho bude mít dost, ale i té práce..Bude sklízet hojně úrodu z předešlých měsíců. ANO a konečně má pocit, že je to, to pravé ořechové.
A kde bude v pracovní pozici za 6 měsíců? 
Věrnost = Vytrvá a zůstane, upevní si své postavení. ANO, ANO, ANO !!!

	výklad na bývalého partnera,na každou otázku jsem si vytáhla 3 karty.
1.)Na kolik % jsme si vše předali:
vyšlo mi-boží oko,faleš,radost
2.)Jak velká je šance vrátit se k sobě:
kněz,dar milenka
3.)jak velká je pravděpodobnost přátelství
toužebné přání,cesta,naděje


1.)Na kolik % jsme si vše předali:
boží oko, faleš, radost = 85% = osud byl naplněn, jen upřímnost zůstává v pozadí = nebylo by od věci si něco upřesnit, vyříkat.
2.)Jak velká je šance vrátit se k sobě:
kněz, dar, milenka = 75%, ale pouze na chvíli = jistě proč ne, dar milenecké epizody bez jistoty trvání.
3.)jak velká je pravděpodobnost přátelství
toužebné přání, cesta, naděje = 90% = když ty nabídneš přátelství určitě bude přijato a v tom je naděje vašeho vzájemného postoje. Přátelé ano, ale milenci ne. 

	vztahy magická 7
1.)cesta
2.)vdova
3.)nepřítel
4.)naděje
5).dům
6.)poselství
7.)nemoc


1.)cesta = něco se dává do pohybu ANO, ale na té cestě nejdeš k vozu sama. Mohlo by se jednat o krátkou epizodu, díky následující kartě.
2.)vdova = to značí smutek,špatnou psychiku,samotu ANO
3.)nepřítel = budu si o někom dělat iluze a nedopadne to dobře NE díky smotku se uzavíráš do sebe a tím se stáváš sama sobě nepřítelem. Lze ovlivnit!
4.)naděje = tak to nevím,jak vyložit, no mám jet na Floru za kamarádem,tak to bude asi ono ANO i NE v každém případě je to výklad na city, takže se otevírá naděje na nový cit.
5).dům = soukromí,rodina,domov. To může značit naději na spokojenost v mým soukromí... ANO, ale protože ten nový cit ti vstupuje do soukromí !
6.)poselství = něco se dozvím,ale budu z toho docela špatná... NE, předchozí události jsou pro tebe novým poselstvím !
7.)nemoc = to značí opět špatnou psychiku,malou sebedůvěru,špatné myšlenky... NE, to je česky řečeno HLAVA V PEJRU, díky tomu, co se okolo tebe děje. Máš toho plnou hlavu a já ti jen mohu doporučit, abys to brala takové jaké to je a nesnažila se na tom hledat nějaké vady. Ta tendence tady je, proto ta karta nemoci. Nepokaž to !!!

	jak bude dále vypadat jeho milostný vztah s dívkou, se kterou nyní chodí. Vyložila jsem 3karty smutek-cesta-vdovec, nad ně jsem položila 2karty soudce-peníze a nad ně 1kartu - láska (přečela jsem si typ na tento výklad z 6-ti karet, přičemž ta poslední má znamenat výsledek problému) 


Ahoj, já běžně pyramidu nepoužívám připadá mi málo sdílná. 
Základna = smutek, cesta, vdovec = to co je svedlo dohromady, proč spolu začali chodit je postaveno na vzájemném silném pocitu samoty a tudíž touha po sounáležitosti a projevu citu. Když je člověk takto osamělý, má tendenci jít i do vztahu do kterého by za jiných okolností nešel. Útěk před samotou je svedl na jednu cestu života.
Následek = soudce, peníze = karta rozumu na jedné straně a materiálních hodnot na straně druhé. Kam se ztratil cit? Kdyby vedle peněz ležela karta citová, tak by to mohl být poklad lásky, ale takhle je to jen o rozumu a vypočítavosti. Je mi líto.
vyvrcholení = láska = to nemůže být láska v tomto vztahu, protože z rozumu a materiálna nemůže vzejít čistý cit. Takže zde paradoxně touha po opravdové lásce, ukončuje tento vztah. Nejspíš půjdou každý za hlasem svého srdce. 
Víc se z toho vyčíst nedá. Rů 
 
	Uvažuji o práci na vedlejšák, nemůžu se rozhodnout, jestli do toho mám jít. Vytahla jsem si karty:
záměr: soudce, vdovec
vlivy: nepříjemnosti, zloděj, milenka, peníze
výsledek: oko boží



Ahoj, záměr je rozumný, ale když to uděláš musíš počítat s tím, že ti nebude příjemný ten fakt, že tě to okrádá o čas a máš ho málo na to co máš ráda za cenu získání peněz. Oko boží tě chrání a jako by říkalo: můžeš kdykoliv tento stav změnit.
Jestli potřebuješ srovnat finanční stranku svého života, tak do toho jdi, odejít můžeš vždycky. 

	Tak celý výklad na vztah (muž nalevo):



minulost: Svatba, Věrnost, Milenec
on hledal souznění , soužití, už nechtěl být sám, ona chtěla chlapa o kterého by se mohla opřít, spojovalo je navzájem to, že chtěli být spolu na dlouhou dobu. (v tomto případě nevadí, že je milenec zády, věrnost uprostřed nedává prostor ohlížení se po někom jiném)
současnost: Milenka, Nepříjemnosti, Důstojník
on nabízí něžnou lásku, ale hravou a bez zodpovědnosti, ona naopak zodpovědnost vyžaduje, vždyť se o něho chtěla opřít, ne vládnout! No a to je nutí hájit si každý tu svoji představu, dochází ke konfliktům, chybí tolerance a schopnost kompromisu jak u ní, tak u něho.
budoucnost: Vdovec, Vdova, Nemoc
on se uzavírá do sebe a je nespokojen, ona, zde stoupá nervozita, to má vliv na psychiku a dává to najevo, co by je mohlo spojovat = oba mají tendenci setrvat ve vztahu, ale každý sám na svém písečku a vzdávají možnost s tím bojovat. 
Závěr.
Pokud by chtěli oba být ve vztahu spokojeni, tak by si museli jít navzájem vstříct, něčeho se umět vzdát a také něco darovat do společného soužití. On vzít část zodpovědnosti na svá bedra a ona si uvědomit, že láska je hnací motor nejen ve vztahu, ale i v řešení problémů. 
	
Karty vlivu na 6 měsíců, na citový život, zda potká nějakého případného partnara: 


1)Vážné myšlenky = opravdu vážně uvažuje o této možnosti
2)Radost = zde to není otázka harmonie s novým partnerem, ale sepětí s rodinou (není předehra, naopak první karta je o zvažování všech alternativ)
3)Soudce = tomuto měsíci vládne rozum a není tu prostor na city
4)Nenadálá radost = ovšem toto je měsíc možného setkání z někým, kdo by stál za pozornost a určitě je to někdo, koho by v současnosti jako partnera vůbec nebrala v úvahu = překvapivé a radostné setkání. 
5)Faleš = projev nedůvěry, že by to mohlo v jejím věku vyjít (Láska kvete v každém věku! To jí ode mě vyřiď, já se vdávala v devětačtyřiceti, také jsem nevěřila, že to vyjde, vyšlo a už osmý rok nelituji! 
6)Svatba = soužití v jedné domácnosti, které nemusí být podmíněno svatbou.
Finále = 7)Věrnost = nejspíš ji tento vztah dlouho vydrží.

	Finance na 6 měsíců:


1) vdovec = není to žádná sláva, ale jsi schopná s tím bojovat
2) vdova = tady tě nedostatek trochu válcuje a ty to těžko neseš
3) nepřítel = i kdyby si se v tomto měsíci sebevíc snažila, tak řešení je hudba budoucnosti
4) poselství = otvírá se šance na nějaké finanční vylepšení, kterého využiješ neboť,
5) dům = následuje stabilita ve financích
6) milenec = už zase jsi silná v kolenou a finance v rovnováze, možná i za podpory partnera.
7) Oko boží = pocit spokojenosti a vědomí, že tě prozřetelnost ochrání. 
 
	zaměstnání (zatím neexistující).


záměr: vdovec, nepřítel = jsi samostatná osobnost a není to tvá představa jít do zaměstnání
průběh: svatba, radost, věrnost = při tom se nabízí možnost najít stabilní práci, která by tě bavila 
výsledek: milenec, touha (zde jsem si doložila Kolo štěstí a Ďábel) = stabilita, spokojenost a možnost seberealizace. Přesto v tobě zůstává touha po samostatném podnikání.

	Druhá volba - zatím zamýšlené nové podnikání


Záměr: kněz, zloděj (na zloděje dolož. Císařovna) = nápad to není špatný, ale je to nedomyšlené, polotovar. To je informace ze dvou karet, císařovna doložená zbytečně! 
průběh: dopis, žárlivost, svatba = když se do toho pustíš bez promyšlení, tak řešíš nové poznatky během podnikání, snažíš se žárlivě si střežit svůj původní záměr a tím se stabilita tohoto projektu odsouvá na poslední místo.
výsledek: nenadálá radost, milenka = víc štěstí než rozumu, když u toho vytrváš a překleneš prvotní potíže, tak by ti to mohlo přinést radost z podnikání, ale trochu mi tu chybí peníze.

	Třetí volba - spojení předcházejících činností


Záměr: oko boží, dům = tato alternativa je ve znamení stability a jistoty. Na jedné straně práce = peníze na druhé podnikání = radost, že děláš to co tě baví.
průběh: milenec, žárlivost, touha = jdeš do toho z velkým elánem a tendencí upřednostňovat své touhy (podnikání), před prací (zaměstnáním)
výsledek: cesta, dopis (doložen Ďábel a Kolo štěstěny) = když si přečtu dopis, získám nové poznatky, takže: Toto spojení, práce + podnikání = nové zkušenosti, nové poznatky tě vedou po cestě života. Když toto získáváme, tak nás to někam automaticky posouvá, nabádá k činnosti a vlastně to roztáčí kolo osudu. 

	    
Tato karta je kartou tzv. nakopávací! Toužíš po něčem, můžeš to mít, ale ty musíš udělat první krok. Na té kartě je dívka, která touží po něčem co je venku za oknem, má pocit, že na to nedosáhne a neuvědomuje si, že za ní jsou otevřené dveře. Kdyby se zvedla a vyběhla ven, tak získá to po čem touží. To ona, ale neví a proto zůstává u své tužby a nic nedělá pro to, aby se jí splnila.
To je vysvětlení této karty díky této špatné interpretaci! "Toužebné přání u něj bych ještě viděla,že se nejspíš snaží dělat všechno proto,aby firma jela jak má,nestojí zkrátka a nečumí". NAOPAK ON SEDÍ A ČUMÍ!


	Pan XY se ptá, na budoucnost společné firmy, kterou založil a stále ještě má s bývalou manželkou .


1.on vůči firmě v minulosti = Nemoc.Špatné sebevědomí, nedůvěru. NEE
Založit firmu není žádná sranda, tudíž nápor na psychiku, plná hlava starostí.
2. ona vůči firmě v minulosti = Touha. Tak paní byla silnější a hnacím motorem byla touha něco dokázat. ANO i NE, oba byli silní, protože on se postaral o technické zajištění (papírování, úřady, povolení atd.) a ona o rozjezd firmy v praktické poloze (realizace nápadu, chod fitmy) 
0. Oba v minulosti = Naděje. Spojovala je vzájemná naděje a důvěra, že firma bude prosperovat. 
3. co on v současnosti: Toužebné přání. Přeje si, aby firma zůstala nadále prosperující, aby se nerozpadnula. ANO, ALE = NIC PRO TO NEDĚLÁ!!!
4. ona v současnosti = Poselství. Něco se dozvěděla, nebo dozví, co ji postaví pře řešení. MNO
Cítí, že musí ona něco udělat, protože on stagnuje.
Oba v současnosti. Soudce. Zřejmě tady už není důvěra a uvažují o řešení firemních záležitostí pomocí moci úřední, právní cestou, nebo právního poradce ANO
6. on v budoucnosti = Neštěstí. VIDÍ VŠE PESIMISTICKY, NEOČEKÁVÁ POZITIVNÍ VÝSLEDEK, čeká spíš rozchod. ANO, ale ještě k tomu má tendenci utíkat od zodpovědnosti a vzdát to.
Ona v budoucnu. Smrt. Tak paní je zřejmě silnější, tady si nejsem jistá, zda spolupráci ukončí, nebo jen změní pravidla.
Co se společníkem, který nic nedělá, jen vzdychá. Hodlá udělat radikální změnu, zbavit firmu zbitečné přítěže (vyšachovat jeho)
Oba v budoucnosti společně Nenadálá radost. A zase váhám. Nenadálá radost může nastat, že se jim podaří nějaký obchod, ale také že se rozejdou, rozdělí a půjdou každý svou cestou. S tou smrtí bych to spíš četla jako rozchod pro dobro obou...??? POSLEDNÍ VĚTA JE PŘESNÁ !!!
Ona získá prostor a on se zbaví pocitu svázanosti. 
 
	výklad na vztah:


minulost - vážné myšlenky, faleš, vdova
přítomnost - kněz, roh hojnosti, radost
budoucnost - touha, toužebné přání, dům
ona je na levé straně
 
MINULOST
Karty minulosti jsou informací o počátku vztahu! Ona = šla do tohoto vztahu z vážnými úmysly. On = do něj šel velmi opatrně a vdova zde prozrazuje, že žena z minulého vztahu mu nejspíš ublížila a to ho staví do nedůvěry a obavy, že se věci budou opakovat. Co je spojovalo = ne vše si byli schopni po pravdě říct a oba se stavěli jeden vůči druhému, do jiné pozice než je jejich přirozenost. Ona možná ze strachu, aby o tento vztah nepřišla, on ze strachu aby mu nebylo ublíženo si mohl hrát na silného chlapa a tím si skrývali navzájem svou pravou podstatu.
PŘÍTOMNOST - kněz, roh hojnosti, radost 
Ona pociťuje tento vztah jako požehnání a začíná se chovat přirozeně a otevřeně. On to cítí a začíná mít pocit harmonie, ale pořád je tam trochu obav. (karta otočená zády) zde říká, že tyto své pocity má tendenci skrývat, nedávat najevo. Co je spojuje = silný pocit, že spolu by mohli naplnit své tužby a přání. 
BUDOUCNOST - touha, toužebné přání, dům 
Ona, touží završit tento vztah rodinou, dítětem, ale není si jista, jak by on na to reagoval. On = dům je základ a stabilita soukromí kde lze rozvíjet soužití a tudíž i možnost založit rodinu = vždyť on také touží po ucelené rodině a nejspíš čeká, jestli ona naznačí. Co by je mohlo začít spojovat = oba touží po tom samém, ale nic pro to nedělají. Možná se oba bojí, že by partner nesouhlasil a že by případný rozdílný názor mohl narušit to, co již vybudovali. TADY MÁŠ MOŽNOST PORADIT A TÍM POMOCI! 
	na volbu - mám zvolit to či ono a vyšlo mi :1. sňatek-touha-neštěstí;2.zlost-dítě-láska. 

    
na % to vychází skoro stejně, tak rozebereme symboliku a uvidíme
1. sňatek, touha, neštěstí: sňatek napovídá, že s touto volbou jsi v harmonii, touha, že bys to ráda realizovala a neštěstí varuje, že by to nemuselo dopadnou podle tvých představ.
2. zlost, dítě, láska: zlost naopak prozrazuje, že se k této možnosti nestavíš tak spontánně, spíš jsi jakoby ve vnitřní opozici, dítě, jakoby říkalo, je to není rozumné, protože láska je projev radosti ze získaného a kladný vztah.
Kdybych měla volit já, asi bych se víc přikláněla k té dvojce, ale neotálej moc dlouho. Karta dítěte je v tomto případě nerozvážnost mládí a to vždy o něco připravuje. Než se člověk stačí vzpamatovat bývá pozdě. 

	Výklad magické sedmičky na jednu firmu, které se moc nedaří a kde pracuje moje kamarádka.

 
Karty vlivu na 6 měsíců:
1. faleš = s firmou to bude špatné, nic se nebude dařit, jak by mělo, možnou příčinu vidím spíše ve špatném vlivu z venčí než uvnitř firmy = ANO, něco vidí ve falešném světle.
2.měsíc touha = přijdou nové nápady, plány do kterých by se mělo jít v plném nasazení, aby nezůstalo jenom u těch plánů = MNO, zatím jsou to jenom plány!
3 měsíc vdova = starosti, opět období, kdy to nebude šlapat = ANO, a hlavně stagnace, nic nedělají! Tady nevím, jestli vdova znamená osobu = ženu, která bude problémová, tedy třeba bude dělat dusno, ale prospěšná nebude, možná nějaká žena ve vedení firmy = NELZE VYLOUČIT.
4.měsíc nemoc = bude vládnout nervozita, těžkosti, období útlumu = ANO
5. měsíc sňatek = tady by to mohlo znamenat novou smlouvu, možná i nového obchodního partnera, který do firmy přinese buď peníze a nebo nové nápady (spíš asi ty nápady než peníze),no spíš než nový partner to asi budou výhodné smlouvy = OBOJÍ MOŽNÉ
6.měsíc vdovec = tady opět nevím, jestli je to osoba, možná do vedení přijde nová osobnost, která bude silná a mohla by vše zachránit, i když budou těžkosti, nebude to lehké = ANO a hlavně konečně se do toho opřeli tak jak by měli. 
7.pozice firmy po 6.ti měsících důstojník = stabilita, takže bych řekla, že přijde stabilita, ne ještě veliká prosperita, ale jazýček vah by se měl usadit, takže to jakž takž bude fungovat. = ANO, jsou si vědomi toho, že to ustáli. 
Závěr: Mají šanci se z toho vyhrabat, když to nepokazí v tom 5.tém měsíci. Karty jen radí a upozorňují, NEURČUJÍ! Proto se vykládají, v tomto případě aby upozornili na možnou šanci! Tak jí to i řekni. 

	Fin. prosperita na 6 let zaměstnání:


věrnost+dům+oko boží+vdova+svatba+peníze, dopis:
věrnost = trvalý příjem = ANO, jaké peníze máš teď, takové budou i další rok.
dům = stabilita financí = ANO, příjem je dostačující na zajištění soukromí
oko boží = spokojenost s financemi = ANO, a hlavně stabilita, 
vdova = zde ty příjmy nebudou nic moc a hůř to ponesu = ANO, toto může napovídat i o tom, že se děje něco v práci, co ty nemáš možnost ovlivnit a s určitou dávkou obav čekáš jak vše dopadne svatba = vyhlídka na zlepšení příjmů?? = NE, soužití ty + práce zůstává, to je ta karta, která mi napověděla, že se v práci něco zatřáslo (vdova), ale tebe se to nedotklo (svatba). Karty tažené na prosperitu nejsou jen o penězích, ale i o tom co vše může tento aspekt ovlivnit (například vdova, proč jsem smutná = strach o stálý příjem) 
peníze = větší finanční příjem = ANO, v předchozím období si prošla sítem, zůstáváš a teď nadešlo období obměny ve formě zvýšení platu
Dopis = zde se přiznám, že jsem nevěděla a doložila jsem si 2 karty dítě a smrt = což MNÉ napovědělo: dopis = konec starostí a myslím, že starostí s penězi. MALINKO OPRAVÍM
Dopis, dítě, smrt = když si něco přečtu, mám tím pádem nové informace, zrodí se nápad (dítě) a jdu do změn (smrt) = to co ti těchto 6 let přináší má možnost vyvrcholit v novém nápadu atd.  
 
	Fin. prosperita podnikání na 3 roky: 


roh hojnosti+dům+dar+dopis+naděje+poselství/důstojník:
myslím roh hojnosti = hojnost peněz = MNO, JSI NA ZAČÁTKU PODNIKÁNÍ ! Období možnosti zrealizovat své plány a tužby
dům = stabilita fin.příjmů = MNO, co co jsi rozjela se dostává do stability a to je dobře
dar = jedná se o menší příjmy= ANO, a zároveň spravedlivá odměna za vynaloženou námahu
dopis = nové zdroje = ANO, ale nápadů (předchozí období ti nakoplo motor!) 
naděje = na zlepšení příjmů = ANO, a zároveň optimismus do budoucna
poselství = nové možnosti pro růst financí = ANO, a zároveň se máš možnost od někoho něco dozvědět co by mohlo ty finance posílit
důstojník = stabilita příjmů = ANO, ale hlavně to jsi ty ve své pozici a pocitech za 3 roky = sedím pevně v sedle svého podnikání a jsem vedoucí a pevná v kolenou!
fin. prosperita na další 3 roky:
milenka+roh hojnosti+touha+smrt+peníze+nen.radost, dům:
Milenka = stabilní příjmy = MNO, miluješ své podnikání a baví tě to dělat a díky tomu nastupuje,
roh hojnosti = dostatek peněz = ANO, TADY JE TO UŽ OPRAVDU O PENĚZÍCH !!! 
touha = splnění očekávaných příjmů = ANO, a opět nové nápady a nová realizace která, 
smrt = velký obrat,změna = ANO, a přináší, 
peníze = zvýšení fin.příjmů = ANO !!! 
nen.radost = nečekané zjištění = ANO, a další finanční růst, protože změna, kterou jsi udělala v období (smrt), bylo to pravé ořechové!
dům = příjmy jsou stabilní = ANO, ale hlavně víš, že tvé podnikání stojí na pevných základech.  

	výklad na firmu ve které pracuje kamarádka, pro ni je hlavně důležité, jaká bude její pozice jakožto zaměstnance. 


1.únor: nepříjemnosti
2.březen: sňatek
3.duben:milenka
4.květen:dítě
5.červen:žárlivost
6.červenec:kněz
7.karta zloděj.

další 3 karty na další měsíce: naděje, Boží oko, cesta, 
Na kolik % zůstane ve stávajícím zaměstnání do konce srpna a padly:
1. dar 2. neštěstí 3. setkání, takže snad zůstane

1.únor: nepříjemnosti=nesrovnalosti na pracovišti,bude muset něco obhajovat ANO
2.březen: sňatek=hlásí něco nového,nějaká nová činnost, možná týmová práce ANO, a není vyloučena úprava pracovní smlouvy do nové podoby, nebo její dodatek.
3.duben:milenka=práci bude vykonávat s láskou, bude ji uspokojovat ANO
4.květen:dítě=pozitivní pocity v zaměstnání s drobnými starostmi,které už by se mohly rýsovat, protože další karta je žárlivost MNO, díky dubnu má pocit, že všechno klape tak jak má a dítě je projevem určité naivity a přílišné důvěry, že se nic nestane.
5.červen:žárlivost=závist na pracovišti,neshody,pomluvy(ty mě tak nějak napadly) ANO, někdo od koho by to nejméně čekala projeví závist a tu skoro vždy provází pomluvy.
6.červenec:kněz=to by mělo znamenat,nové plány,nápady, ale překvapila mne následující MNO, kněz je člověk, který se dokáže povznést nad závist a pomluvy. Umí si zachovat nadhled a vnitřní klid, protože ví, že v tom je jeho síla.
7.karta,ukazující završení a tou je zloděj. Přijde tedy o to, na čem jí záleží=ztráta zaměstnání!!!??? ANO, může se to stát, ale není to otázka výpovědi, ale vlastního rozhodnutí ! Kněz není bojovník, ale ustoupí se vztyčenou hlavou, protože je tzv. pod jeho úroveň bojovat s podlostí. 
Další 3 karty na další měsíce: Naděje, Boží oko, Cesta, takže dál to už snad bude dobré
Srpen=naděje=naději máme, když jí něco vyvolá.Září=oko boží=měsíc stability. Říjen=Cesta=nová cesta=NOVÁ PRÁCE! Až si přečteš i odpověď na otázku, budě ti jasné proč jsem tohle napsala! 
Na kolik % zůstane ve stávajícím zaměstnání do konce srpna a padly: 1. dar 2. neštěstí 3. setkání, takže snad zůstane. SPÍŠ NE, na 55%. Tyto karty v návaznosti na předešlé výklady říkají: Máš štěstí v neštěstí, setkání s někým přináší nové možnosti a tím i novou naději (viz. srpen). 
ZÁVĚR: ten konec je velmi těžko určitelný a není jednoznačný. To právě proto, že je další vývoj situace velmi závislí na osobním rozhodnutí. Ani osud ještě neví, jak se ona rozhodne. To rozhodnutí je opravdu jen na ní, ani když se budete ptát karet, tak určitě nedostanete jednoznačnou radu a to z jednoho prostého důvodu. Nikdo jí nehodlá dát z práce padáka, ona se bude rozhodovat !!! 
	karty na to, jestli moje sestřenice (svobodná matka) potká životní lásku: dům, Boží oko, láska = Takže lásku by potkat měla = ANO, protože její soukromí je pod Boží ochranou a přeje lásce. 

	Na otázku, jestli se seznámí do poloviny roku padla karta Poselství = s někým se seznámí. = ANO, jestli je to součást mag. 7, ale na samostatnou otázku je jedna karta málo !!! Dozvídáš se pouze, že se seznámí, ale bude to láska, nebo jen přátelství ?!?!?! Neustále se s někým seznamujeme !!! 

	Jaké budou řekněme morální hodnoty nebo-li co bude mít v srdci dotyčný muž a jsou to karty milenec, milenka, neštěstí (milenec hledí vlevo, milenka se dívá na kartu neštěstí)

V cikánkách, když se ptáš na něco konkrétního a vyložíš si na to víc jak jednu otázku, měla bys brát soubor daných otázek jako jeden příběh, v návaznosti na sebe!!! 
1. otázka zněla = potká životní lásku? Odpověď = ANO, protože její soukromí je pod Boží ochranou a Boží oko přeje lásce. 
2. otázka zněla jestli se seznámí do poloviny roku = ANO, ALE ? 
3. otázka zní = co bude mít V SRDCI dotyčný muž = touhu po trvalém vztahu a něžné lásce, protože je tam šrám z minulého vztahu !!! A PROČ? Protože = jestliže ona potká lásku pod ochranou Božího oka, tak určitě nepotká děvkaře !!! A hlavně ty ses neptala na to, jak se bude chovat, ale co bude mít v srdci !!!

	
Výklad na vztah z 9 karet. Ona nalevo, on napravo. Podle mých karet se oba dívají do vztahu.


minulost: věrnost, naděje, nepřítel

ona věrnost=šla do vztahu přesvědčena o tom, že vztah bude trvalý a chce být ve vztahu věrná 
on nepřítel=nejspíš zažil zklamání a bojí se, že se to bude opakovat. Jde do vztahu z určitou dávkou nedůvěry.
Spojovala je naděje, že to snad vyjde = oba jdou do vztahu s nadějí, že by to mohlo být to pravé. Ona z větší vírou, on s určitou dávkou pochybností. 
přítomnost: oko Boží, radost, dopis
ona oko Boží=pro ni je jejich společný život posvátný, bere ho jako osudový
on dopis=nové poznatky ze vztahu, ho utvrzují, že by to mohlo být to pravé, protože 
je spojuje radost = společné zájmy
budoucnost: láska, sňatek, neštěstí
ona láska=stále ho bude milovat 
on neštěstí=všechno funguje a já se spokojeně vezu, jen na mě nechtěj, abych něco řešil!
spojuje je sňatek, Spojuje je společné soužití, ve kterém se o vše stará ona, on se podílí pouze pasivně.

Příklad formulace otázek a odpovědí:
1. Kdy potkám a jestli vůbec potkám ještě někdy nějakou životní lásku?
Za prvé: U takto položené otázky, jednoznačně vyzařuje skepse. To mi samo o sobě napovídá, že tazatelka už dopředu nevěří, nebo pochybuje o této možnosti! Za druhé: Není zde uveden konkrétní čas a tudíž nemohu určit na jaké období mi vlastně karty odpovídají. Určitě neodpoví na celý zbytek života a já bych se musela dál složitě ptát, jaké období vlastně mají na mysli. Z vlastní zkušenosti vím, že je to odpověď na nejbližší budoucnost. Vlastně mi odpoví, jestli to teď bude, nebo nebude. To vím ovšem pouze já, ale ne tazatelka a když mi u takto položené otázky vyjde NE, tak to na ní bude mít velmi neblahý dopad. A TO JE HLAVNÍ DŮVOD PROČ SE NEPTAT TÍMTO STYLEM ! 
2. Na kolik % mám šanci potkat do roka někoho, kdo by byl pro mě v citovém životě důležitý?
Toto bych považovala za správně položenou otázku, už z toho důvodu, že je zde určen konkrétní čas a pak dávám též prostor veškerým možným případným citům. I když mi zde vyjde záporná odpověď, tak mohu z vytažených karet a jejich symboliky vydedukovat, co je toho příčinou. 
Představ si, že na takto položenou otázku vyjdou karty: vdova, faleš, nemoc = NE, ale protože se tazatelka, ještě nevzpamatovala ze zklamání, které prožila v minulosti, drží se své bolesti zuby, nehty a pokud zůstane u tohoto falešného postoje, který má samozřejmě neblahý vliv i na její psychiku, tak vlastně nedává prostor a šanci novému vztahu. TADY SE JEDNOZNAČNĚ DOVÍDÁM, KDE JE ZAKOPANÝ PES A MOHU PORADIT !!!

	bude nejake zlepseni ve vztahu mezi X+Y: Nestesti, Milenec a Myslenky


Neštěstí, Milenec a Myšlenky = 70% ano, ale podmíněno tím, že nelze utíkat od zodpovědnosti (neštěstí), vztah může být trvalý, s možností opory jeden o druhého (milenec), pokud se oba vážně zamyslí nad budoucností vztahu (myšlenky). 
	 
budoucnost: vdovec, vdova,kněz
součastnost: poselství,zloděj, milenka
minulost:vážné myšlenky,radost,důstojník
žena na levé straně 

    
Minulost:
Ona vážné myšlenky = nějakým způsobem zavírala dveře za minulostí a zvažovala budoucnost. Je v tom hodně rozumu a málo citu.
On důstojník = dával najevo svoji dominanci coby chlap a také je zde hodně rozumu a málo citovosti. 
Co je spojovalo radost = díky kartám, které je oba prezentují víc jako rozumové, než citové bytosti, tak je tato karta představitelkou harmonického přátelství víc, než citového sepětí. 
Současnost:
Ona poselství = nové poznatky ze vztahu ji vedou k novému pojímání vztahu.
On milenka = snaha dát najevo svůj cit, ale sám nějak vnitřně cítí, že to měl udělat na počátku vztahu.
Co je spojuje zloděj = vzájemný pocit, že v jejich vztahu něco podstatného chybí. Ona, jako kdyby se probudila a říkala si, to není ten pravý. On se sice snaží projevovat cit, ale chybí mu odezva od partnerky.
Budoucnost:
Ona vdovec = došla k rozhodnutí, že lépe ji bude samotné a ví, že je schopna se s tímto stavem věci poprat. 
On kněz = respektuje její rozhodnutí a pouze dává najevo, že je pro ni vždy připraven být přítelem a případně pomoci radou.
Co by je mohlo spojovat vdova = spíš co je rozdělilo, pocit, že jejich setkání coby partnerů byl omyl a ani jeden z nich se nesnaží o udržení vztahu. Celé se to rozplývá do ztracena. 
	výklad na zaměsnání


Záměr jít do určitého zaměstnání: dar, důstojník = tato práce by pro tebe mohla být opravdovým darem a byla bys tam tzv. silná v kolenou (důstojník). Záměr je velmi dobrý!
Vlivy, když tam půjdeš, co se bude dít: milenec, oko Boží, dopis = práce by ti mohla přinést jistotu (milenec), mohla by být pro tebe stabilní (Boží oko) a v každém případě ti přináší nové poznatky a nemohu vyloučit i nutnost rozšíření vědomostí pro tu konkrétní práci (dopis). 
Konečný výsledek, co ti to přinese do budoucna: nemoc, poselství = je třeba počítat s určitou zátěží na psychiku díky již zmíněné potřebě se něco naučit a zároveň máš možnost získat nové vědomosti a poznatky díky komunikaci s novými lidmi. Nemohu vyloučit ani možnost jistého postupu pokud se této práci budeš plně věnovat.
Závěr: Pokud hledáš práci, která ti dá prostor k rozvoji osobnosti, tak zde jsi správně. Karta daru skrývá i informaci o úměrné odměně za vynaloženou námahu.

Seznámila jsem se s jedním mužem, znám ho teprve krátce, jak to mezi námi vypadá:
záměr - neštěstí, naděje, vlivy - věrnost, touha, důstojník, výsledek - vážné myšlenky, smrt

Záměr: neštěstí, naděje = do vztahu jste šli spontánně, bez velkého uvažování o budoucnosti a s nadějí, že by to mohlo vyjít. Proč ne, tak by to, aspoň podle mě, mělo být. Zde velelo srdce a optimismus, ne rozum. 
Vlivy: věrnost, touha, důstojník = jste schopni spolu setrvat, protože vás k sobě váže vzájemná touha. Zároveň jste oba velmi dominantní osobnosti a karta důstojníka upozorňuje na možnost přetahování se o tzv. vládu ve vztahu. Nezapomínejte, že soužití dvou lidí je hlavně o vzájemné toleranci!
Výsledek: vážné myšlenky, smrt = protože hodláte ve vztahu setrvat a váže vás k sobě vzájemná touha, zákonitě dochází k vážnému zamyšlení se nad budoucností a zvažování změn do dalšího společného života. 

	 3 karty s otázkou - zůstaneme zaměstnány v této společnosti do 3 měsíců?
1. má karty: žárlivost-cesta-poselství
2. má karty: poselství-oko Boží-cesta
3. má karty:vdovec-vážné myšlenky-nepřítel


1. má karty: žárlivost-cesta-poselství = 70% ANO, ale je zde i skryta možnost jiné nabídky. 
2. má karty: poselství-oko Boží-cesta = 90% ANO, tady se není čeho bát, naopak možnost nějaké zajímavé nabídky u této společnosti.
3. má karty:vdovec-vážné myšlenky-nepřítel = 70% NE, tady je sice snaha o uhájení místa, ale potřeba rekapitulace a zamyšlení se, neboť zde figuruje jistá vzájemná opozice mezi společností a zaměstnancem.

	Obrátila se na mne známá. Dostalo se jí do rukou tel. číslo na jednoho Rusa, který za úplatu odnaučí kouřit. Vím o koho jde, služby toho muže využil i můj známý a úspěšně.
Volala mi, zda to má pro ni vůbec smysl, fin, cena je docela hustá.
Tak jsem vyložila 7 karet.



Záměr: pomocí toho muže odnaučit se kouřit.
záměr: vdova+poselství. Ano, tahle zpráva dodala paní důležitou informaci. ANO, ale jí sice vadí, že kouří, ovšem nic moc pro to sama nedělá a hlavně není plně přesvědčena, že těchto služeb využije.
průběh: faleš+nemoc+nepřítel+nenadálá radost.
Faleš.Nalhávání sama sobě, že to půjde snadno.
nemoc: Tady vidím i nějaké zdravotní komplikace, spíš nevolnost  a také absťák !
nepřítel. Bude to těžké, pro tu ženu snad tem léčitel bude možná momentálním nepřítelem, ale také jí bude nepřítelem její vůle, její rozhodnutí, bude pochybovat o správnosti svého kroku. 
Nenadálá radost. pevná vůle by měla zvítězit nad zlozvykem, tady paní dostane asi vzpruhu v podobě úspěchu, když překoná ten těžký začátek, tak je schopna zvítězit.
Naděje. Naděje na odnaučení kouření je, doložila jsem boží oko, tak tenhle krok dle mého čtení by měl paní přinést úspěch. 

	Nějak nerozumím, když se ptám-na kolik% se stane to či ono, jak se počítají ta %? Když padne např. nemoc svatba milenka? Na kolik % se počítají negativní, pozitivní a neutrální karty?
	Potom bych se ráda zeptala na vztahový výklad : Jestliže je tam karta peníze, jak poznat, že ten na jehož straně tato karta je, bere vztah jako poklad a nejde mu o peníze?

    
 Tady máš rozdělení mých karet dle kladnosti, neutrality a zápornosti:
Kladné:
Oko Boží - 100%, Kněz - 100%, Svatba, Milenec, Věrnost, Radost, Roh hojnosti, Peníze, Nenadálá radost, Důstojník, Touha, Naděje
Neutrální:
Cesta, Milenka, Dům, Dítě, Dar, Dopis, Soudce, Poselství, Toužebné přání, Vážné myšlenky,
Smrt
Záporné:
Žárlivost, Zloděj, Vdova, Vdovec, Nemoc, Faleš, Neštěstí, Nepřítel, Nepříjemnosti

U těch peněz záleží jaké karty prezentují dotyčnou osobu v celém rozsahu, to znamená, jaké karty ho zastupují v minulosti, současnosti a budoucnosti. Když jsou to materiální a rozumové karty, tak je i karta peněz penězmi, ale když ho zastupují karty citové, pak je karta peněz pokladem lásky. 
	
Můžu se jen zeptat pokud je tam teda boží oko nebo kněz, tak je odpověď 100% ano, nebo se od toho odečítají ještě karty záporné?

Tyto dvě karty sráží intenzitu karet záporných, ale pokud tam záporné karty jsou tase jejich zápornost snižuje tak o 50%.
Příklad:
Otázka - prodám letos dům?
Odpověď - Faleš, boží oko, nepřítel = cca 75% ano, ale bude to až ke konci roku. 
A tak podobně. Prostě karta nepřítele je 100% ne, ale vedle Božího oka je tak 50-60% ne. 



Kladná, kladná, kladná = 100% ano
záporná, záporná, záporná = 100% ne
neutr. neutr. neutr. = 50 na 50% bez jasné odpovědi
kladná, kladná, záporná = 75% ano
kladná, kladná, neutrální = 85% ano 
kladná, záporná, záporná = 80-90% ne
kladná, neutr. neutr. = 60-65% ano
kladná, záporná, neutr. = 50 na 50% bez jasné odpovědi
záporná, záporná, neutr. = 85% ne 
záporná, neutr. neutr. = 60-65% ne
a karty, kde je Oko boží nebo Kněz:
boží oko, kladná, kladná = 100% ano
boží oko, kladná, záporná = 75-80% ano
boží oko, záporná, záporná - 60-70% ano
boží oko neutr. neutr. - 90% ano
boží oko neutr. kladná - 95% ano
boží oko neutr. záporná - 85% ano..?????

	rychlý výklad budoucnosti. 


O ČEM NEVÍTE: vdovec, dítě, neštěstí = nevíš, že budeš muset najít vnitřní sílu k překonání starostí, které mají tendenci vzniknou, když se nebudeš bránit.
(z čeho pramení to o čem nevíte) cesta = z toho, jakým jdeš směrem po cestě života.
(kam směřuje to o čem zatím nevíte) Boží oko = zpět do ochrany a stability.
CO VÁS ČEKÁ : smrt, nepřítel, zloděj = změna do projevu nepřátelství, vede ke ztrátě přátelství
(z čeho pramení to co vás čeká) věrnost = z dlouhodobé sounáležitosti k někomu, nebo něčemu.
(kam směřuje to co vás čeká) roh hojnosti = to co ztrácíš, je hojně nahrazeno.
CO VÁS NEMINE: důstojník, nemoc, milenec = pracovní stabilita, zátěž na psychiku ( posouzeno dle výkladu nahoře) a stabilita citová. 
(z čeho pramení to co vás nemine) faleš = s milných představ.
(kam směřuje to co vás nemine) vdova = k tendenci nechat se srazit na kolena a smutnit. 

Konfrontace přes vertikální pohled:
Z ČEHO VŠE PRAMENÍ: Tvá cesta se věrně ubírá k falši.
Posloupnost událostí: 1) osobní síla dokáže změnit a upevnit pracovní postavení. 2) přílišná důvěra dává prostor nepřátelství a to nabourává tvou psychiku. 3) sama sebe hodláš okrást o stabilitu.
KAM UDÁLOSTI SMĚŘUJÍ: prozřetelnost nabízí roh hojnosti a ty ho pro smutek nevidíš. 

	Roh hojnosti, nepřítel, vážné myšlenky
neštěstí, zloděj, oko boží
dar, soudce, faleš
Ona je na levé straně.



Minulost:
Ona = očekává, že by ji tento vztah mohl vyplnit její představy a přání
On = velmi pečlivě zvažuje, zda jít do tohoto vztahu a rekapituluje minulost. Možná minulý vztah.
Co je spojovalo = tady souhlasím s Nymfou, určitě si neříkají vše co se okolo nich odehrává a to je špatný vklad do nového vztahu!
Současnost:
Ona = má pocit, že si není schopna tento vztah uhájit a má tendenci to vzdát
On = došel ke stabilnímu rozhodnutí, ale díky středové kartě = ne všechno, včetně sebe je schopen dát této ženě.
Co je spojuje = navzájem se o něco okrádají
Budoucnost:
Ona = díky kartě předchozí, je zde karta daru symbolem pocitu ulehčení. Ve smyslu to je dobře, že to skončilo. 
On = nahlédl, že jeho představa o tomto soužití byla postavena na falešných představách , dává to na jevo, ale bez razance. Jako kdyby si řekl: Tak tady mi to nevyšlo, jdu hledat jinam.
Co by je mohlo spojovat = nic, soudce je znakem konečného verdiktu, že tento vztah skončil.
Závěr: Dva lidé, kteří se potkali omylem, každý z jinou představou o soužití. Oba pocítí úlevu Až tento vztah skončí. 

	Karta nemoc je vykládána jako psychická zátěž. Jaké seskupení karet by muselo nastat, aby karty mluvily přímo o fyzické nemoci.S tímto dotazem souvisí ještě jeden dotaz.U výkladů na budoucnost, které jsou v předchozích příspěvcích mám pocit, že jsou karty vykládány každá samostatně. Kdy se tedy karty vykládají v souvislostech jako např.cesta s domem-spokojenost v soukromí, s žárlivostí-způsob života dává podnět k žárlivosti, s věrností- stabilita ve všem co figuruje ve vašem životě atd. Nějak mi to není jasné kdy tedy jsou karty sami za sebe a kdy se ovlivňují 


Ahoj, karta nemoci je ve svém celkovém vysvětlení nemoc fyzická i zátěž na psychiku. Ve velkém výkladu na budoucnost je to informace, že se bude něco v tomto smyslu dít. Pak je třeba si vyložit na to doplňující otázky - na kolik % se jedná o nemoc těla a na kolik % o psychiku. proto se dělají další různé výklady, abychom si upřesnili základní informaci karty. 
Vysvětlení dvojic karet jsem dala do knížky jako pomocnou pomůcku k pochopení vzájemných vazeb karet. Ta se dá použít tak, že i když máš tři karty vedle sebe, a nevíš co stím, tak si najdi vysvětlení 1+2, 2+3 a 1+3 karty. Pak už je to na tobě co s toho dokážeš sestavit. 



