
Jaké jsou vhodné karty pro výklad z karet? 
 
Jednoduše jaké chcete!!! Jaké se Vám líbí + hlavně, které právě Vás osloví!!! 
 
Ty , které vyberete si oddělte od hracích nebo jen tak pro potěšení a legraci, protože TY S NIMIŽ 
BUDE SOBĚ NEBO JINÝM VYKLÁDAT, si musíte "Nabít vlastní energií" - tedy nikdy je nepůjčo-
vat, jen tak pro zábavu. KARTY S VÁMI MUSÍ KOMUNIKOVAT- mluvit. 
Měli by jste si od začátku dobře "sedět" - karty Vám v rukou a také Vy kartám ! 
 
V obchod si je vybírejte intuicí,nikoli jen stylem- "kamarádka říkala,že jsou dobré.."... 
Měli by jste cítit SOUHRU s Vámi vybranými kartami - na první vnuknutí se Vám líbí, pokud vybírá-
te příliš, jděte raději jindy je koupit - jen by jste si blokovali intuici. Je jedno zda vybíráte  
-obrázkové = " CIKÁNSKÉ ", " LENORMÁNDKY " , " karty bohyní, andělů, motýlků nebo Uni-
vers.."  nebo " tarotky " 
- pikety - karty běžné hrací  
- žaludovky - běžné hrací 
Nebo si nakreslíte třeba i vlastní, JE TO JEN NA VAŠEM VÝBĚRU, ALE VŽDY JE  
 
MUSÍTE NABÍT SVOU ENERGIÍ + NAUČIT SE JIM ROZUMĚT, jak do významu karet, tak co 
vlastně říkají pro vaši intuici a jak to budete chápat. Ujasněte si -jak říkají souhlas+jak nesouhlas 
(uplatníte pro výklady typu ANO-NE.) 
Měli by jste si s nimi velmi často "pohrávat", to je držet je v rukou, míchat, dívat se na ně často a nau-
čit se jim dobře rozumět !!! 
Teprve "potom s Vámi začnou mluvit" - až se Vy "otevřete jim" a "ony otevřou Vám" ! 
KARTY VŽDY MLUVÍ + UKAZUJÍ PRAVDU !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
TAK SE JI NESNAŽTE M ĚNIT - MNOHÝMI ZA SEBOU JDOUCÍMI VÝKLADY na tutéž 
věc, prostě jen PŘIJM ĚTE INFORMACE, které jste obdrželi, POKUD TO NEUDĚLÁTE- tím 
se vám uzavře komunikace S UNIVERSEM nebo KARTAMI. 
 
VŽDY A ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ SE PTEJTE, ZDA SMÍTE INFORMACE Vám ukázané také 
SDĚLIT KLIENTOVI (nebo zda pokud si sami vyložíte-smíte ZMĚNIT SVÉ JEDNÁNÍ,když tuto 
informaci víte) 
 
1) S " KARTAMI SI DENNĚ HRAJTE " - UČTE SE SPOLUPRACOVAT, NEJDŘÍVE SI VYKLÁ-
DEJTE NA VĚC VÁM DOBŘE OVĚŘITELNÉ A ZNÁMÉ, tak budete vědět,zda karty ukazují prav-
du+zda Vy jim dobře rozumíte,co Vám naznačují.  
2) Denním MÍCHÁNÍM -JE NABÍJÍTE SVOU energií,jsou-li dostatečně "nabity" smí je míchat i 
klient-rozdáváte však Vy !!! 
3) Dobře se naučte-poznat svou energii+poznat své karty!!! 
4) Měly by se stát Vaší součástí !!! 
5) MILUJTE JE, jako sebe sama!!! 
6) věřte jim+NEPOCHYBUJTE - jinak se v nich za čas nevyznáte + zablokuje se vám komunikace s 
Universem 
7) berte je jako NÁVOD KE ZMĚNÁM - ne jako neměnnou situaci!!! 60% máme daných věcí, co 
MUSÍME PROŽÍT + 40% JE NA NÁS + NAŠEM ROZHODOVÁNÍ - JEN TOLIK SMÍTE, ZMĚ-
NIT!!!  



Co musím znát, než začnu s poznáváním výkladu karet? 

 
- musím mít SKVĚLOU komunikaci s Universem (to znamená, MUSÍM VĚDĚT, co smím a co NE-
SMÍM udělat – říct + co SMÍM A NESMÍM OVLIVNIT. Protože pokud toto NEMÁM A NEPO-
SLOUCHÁM, co je mi vyjeveno + " z hůry naznačeno " +Zodpovědnost za toto - PADÁ NA MOU 
HLAVU, stejně tak POKUD ŘEKNU INFORMACI, kterou ŘÍCI NESMÍM, potom SE ŽENU DO 
VELIKÉHO MALÉRU + proč? Protože zodpovědnost za to, co jsem sdělila + NESMĚLA SDĚLIT, 
padá na MOU HLAVU + vkládá se do MÉHO ŽIVOTA ( mé karmy ) + VEŠKERÁ NEGACE S 
TÍMTO SPOJENÁ,  

také je třeba vědět, ŽE JE TAKÉ MOJE zodpovědnost, ŽE JSEM SE SPOJILA s cizí osobou bez její-
ho vědomí - TO PŘI VÝKLADU na OSOBU, která u výkladu není ( VIZ KLIENT SE PTÁ NA NĚ-
KOHO - CHCE ZNÁT, CO MU NEPŘÍSLUŠÍ ).  TAKŽE, POKUD NEUMÍM " správnou komunika-
ci s Universem ",  a také POKUD NEPOSLECHNU ZÁKAZY + přes to vše ŘEKNU, CO NEMÁ 
KLIENT slyšet, NESU SI NÁSLEDKY SÁM, toto je potřeba si uvědomit. 

( JÁ - pokud si vykládám sám / a ) VĚDĚT, A NESMÍM TO TEDY OVLIVNIT, BERU ZODPO-
VĚDNOST-VEŠKERÉ NEGACE, KLETBY, ZLOBU NEBO JINÉ EMOČNÍ ZÁVAZKY S TÍMTO 
SPOJENÉ - BERU TO SAMA NA SEBE + tím si přivodím mnohem větší problémy, než jsou JEN 
MOJE VLASTNÍ BLOKÁDY A ZÁVAZKY Z MINULOSTI!!!! 
- PROTOŽE změním TOUTO INFORMACÍ rozhodnutí jiné osoby ( sebe - pokud sobě vykládám ), 
které vykládám - TÍM JI TOTIŽ já umožním - NESPLNIT JEJÍ ÚKOL, KTERÝ SI třeba SAMA 
ZVOLILA PROŽÍT + tak ( já sama - pokud vykládám sobě ) nebo jiná osoba - KLIENT, TAK NE-
SPLNÍ SVŮJ ÚKOL, KTERÝ SE MĚL NAUČIT = neabsolvuje určité zkušenosti, závazek nesplní 
nebo se nenaučí určitou výchovnou lekci...atd.  

 

 

 

 

A JAK TO MN Ě POSTIHNE? 



 
Jednoduše - VŠE, CO SE MĚLO STÁT KLIENTOVI ( mně ) SE STANE S JEŠTĚ VĚTŠÍM DOPA-
DEM( VYKLADA ČI) + navíc umocněné silou toho, že jsem se chtěl něčemu vyhnout ( pokud je to 
můj výklad ) nebo umocněné silou NEGACÍ, KTERÉ VYŠLE ENERGIE DUŠE, S NÍŽ se situace 
pojí, protože třeba si mezi sebou " PLNÍ VZÁJEMNÉ KARMICKÉ ZÁVAZKY - viz.kletby, zlobu, 
zpracovávají nařknutí, nenávist nebo také i KARMICKÉ PŘIVTĚLENÍ - INKARNACE DO TĚLA 
KLIENTA ( nebo mne – vykladače ), tak SE STÁVÁ, ŽE VYKLADAČ MÁ POTOM ZA ČAS TO-
LIK ZÁVAZK Ů, CO SÁM NEVĚDOMĚ PŘEBRAL, ŽE NEGACE HO ZAVALÍ + JE ODSTŘIŽEN 
OD INFORMACÍ Z UNIVERSA - karty mu ukazují bludy + pomýlené cesty = MÁ V NICH ZMA-
TEK nebo mu NEUKAZUJÍ PRAVDU VŮBEC, tak je zajištěno, ŽE BUDE PLNIT CO SI NA SEBE 
SÁM VZAL + NEBUDE SI PŘIBÍRAT TOHO VÍCE + NEŽ splní, NEBUDE MOCI NIKOMU 
DALŠÍMU TAKTO ZAMEZIT V PLNĚNÍ JEHO ZÁVAZKŮ KARMY. 
 
1) VYKLADA Č POTŘEBUJE SPRÁVNÉ NAPOJENÍ A KOMUNIKACI S UNIVERSEM + MUSÍ 
jí také rozumět a zákazy striktně respektovat 
 
2) JE TŘEBA ZNÁT samozřejmě také základní významy karet a jejich spojitosti 
 
3) TAKT + MLUVA VYKLADA ČE - je třeba znát etiku vykladače - vědět, že o smrti - i když ji jasně 
vidím - NEBUDU INFORMOVAT, I KDYŽ TO KLIENT CHCE A PTÁ SE NA NI!!!! 

 / OPĚT MOHLI, BY JSTE OVLIVNIT, JEHO ROZHODNUTÍ + TAKÉ SPUSTIT blokaci a sebe - 
destrukční programy v klientovi = NIKDY NEVÍTE, jak dotyčný zareaguje na TUTO INFORMA-
CI!!!  
 
4) VYKLÁDÁME SPOJITOST KARET V CELKOVÉM KONTEXTU - NIKOLI KARTU PO 
KARTĚ 
 
5) DRŽET SE DOTAZU - na co se ptáme + pokud NEMÁM SVOLENÍ  z vrchu ( z Akáše – Universa 
) NEBUDU NIC VYKLÁDAT MIMO DOTAZ  -  ŽÁDNÉ DALŠÍ SPOJITOSTI, protože vše je po-
tom jen moje VLASTNÍ ZASAHOVÁNÍ DO ŽIVOTA KLIENTŮ, COŽ NESMÍM!!! 
 
6) MLUVA VYKLADA ČE - měla by být souvislá, bez " barvitých výrazů " / vulgarismů, citové vý-
křiky úděsu atd./ výklad by měl probíhat v celkové harmonii a bez náznaků strachu pro klienty + v 
případě, že sdělujeme NEGATIVNÍ VĚCI - měl by zároveň být sdělen NADĚJNÝ SMĚR, kudy se 
klient může také ubírat, nikoli SDÍLET JEN STRIKTNÍ NEGACI!!! 
 
7) Klient by MĚL OD VYKLADA ČE ODCHÁZET naprosto ZKLIDN ĚN + NIKOLI ÚPLN Ě 
VE STRESU A ROZHOZEN !!!  
 
8) VYKLADA Č má ZODPOVĚDNOST SÁM za sebe i klienta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! 
- za SVŮJ DALŠÍ ŽIVOT - aby si na sebe NE - NATAHAL DALŠÍ " klientovu negaci " 
- za KLIENTŮV další život + JEHO ROZHODOVÁNÍ, teda změnu jeho životní CESTY !!!!! - což se 
potom ODRÁŽÍ NA ŽIVOTĚ VYKLADA ČE !!!!!!!!!!!!! 
 
KARTY URČUJÍ SMĚR + MOŽNOSTI cesty životem, ale JEN NĚKTERÉ MOŽNOSTI SMÍ KLI-
ENT ZNÁT, pokud se toho bude vykladač držet - nehrozí mu KOMPLIKACE VE VLASTNÍM ŽI-
VOTĚ A NENÍ ODPOJEN OD ZDROJE INFORMACÍ!!! 



 

 

 

 

    

 

Zda se stanete dobrým vykladačem nebo ne, bude záležet jen na vaší píli, na vašem pravidelném sna-
žení, na vašem pochopení významů karet, a také na souznění s informacemi, které dostanete od Uni-
versa.  

Ze všeho nejdříve, si dobře prostudujte jednotlivé významy karet, naučte se je zpaměti a snažte se 
porozumět tomu, co vám ve vzájemné souvislosti vyložené karty říkají, a hlavně to, co smíte vy sami 
říci jiným, tedy těm, co jim právě pomáháte vyřešit, a co je určeno jen a pouze vám, jako informace od 
nejvyššího toku Universa. 

 

 

 

 

JEDNOTLIVÉ VÝZNAMY KARET 



Stručně a jednoduše vysvětluji, co jednotlivé karty znamenají. Je třeba si také uvědomit, že 
bude nutno brát v potaz celkový význam, který karty naznačují ve SPOLEČNÉM KONTEX-
TU jejich postavení. 

Boží oko / Stálost 

Základní význam: ochranná karta, stabilita, úspěch, osud, čistota a vnitřní pravda 

Analogie s tarotem:  Svět, hvězda, mírnost 

V lásce - stabilní vztah, úspěch v lásce, osudová láska, usmíření nebo příslib pravého partnera pro vás 

Ve zdraví - uzdravení pro choré, stabilní zdraví, neměnný stav 

V práci - stabilní místo, jste na správném místě v zaměstnání, děláte správnou práci 

Cesta / směr, určení, cíl, 

Základní význam: cesta, směr pohybu, také časová vzdálenost, životní směr, pohyb,  určení, cíl 

Analogie s tarotem:  Vůz, 6 mečů, 8 pohárů 

V lásce: změna ve vztahu, společná cesta životem, cestování, odchod nebo příchod 

Ve zdraví: ohrožení konečníku, hemeroidy,  1.čakra 

V práci:práce spojená s cestováním, odchod nebo změna místa, taky změna bydliště nebo působení 


