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FORMY
VÝKLADU

Při všech formách výkladu se postu-
puje v zásadě takto:

1. Zamíchejte domino výše uvede-
ným způsobem.

2. Vytáhněte si dva až sedm dílků do-
mina a rozložte je tečkami nahoru podle 
toho, jakou formu výkladu si zvolíte. 

3. Každou část interpretujte zvlášť, 
podle výkladu v této knize a vzhledem 
k tomu, na jaké pozici (v rámci zvolené 
formy) se nachází.

4. Pokud je třeba, pokuste se sestavit 
celkový obraz věštby na základě význa-
mu jednotlivých částí.
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Ne vždycky je třeba využít složitěj-
ší formu výkladu. Často stačí vytáhnout 
pouze jeden dílek domina – předpověď, 
a tu případně doplnit druhým kouskem 
– radou.

Pokud provádíte několik forem vý-
kladu po sobě, pokaždé dejte všechny 
dílky domina dohromady rubem nahoru 
a důkladně je nějakou dobu míchejte.

Upozorňuji, že uvedené formy výkla-
du jsou vhodné jenom pro věštění s běž-
ným dominem, v žádném případě ne pro 
kostky Mu!
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Já/On

Účelem tohoto typu výkladu je hlavně 
prozkoumat vztah mezi partnery. Podle 
mého názoru je nutné, aby při něm byly 
přítomny obě osoby. I když někteří lidé 
tvrdí, že se lze tázat i na nepřítomného 
partnera. 

Zamíchejte domino. Pak ať si žena 
(nebo starší člen dvojice) vybere jeden 
dílek jako první a položí jej na stůl lícem 
nahoru.

Poté si jeden dílek domina vybere i 
muž (nebo mladší člen dvojice) a položí 
jej napravo od prvního kousku.

Páru musí věštit třetí osoba. Ta pak 
vybere dílek domina s dobrou radou a 
položí jej stranou, lícem dolů.
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Nejdřív se interpretuje žena, pak muž. 
Výklad se spojí, přičemž zde hraje roli 
schopnost toho, kdo věštbu provádí, im-
provizovat a doplňovat potřebné detaily. 
Při tomto souhrnném výkladu se také 
otočí a vyloží třetí dílek, tedy pokud ta-
zatelé stojí o radu.

1
Žena

(Mladší 
partner)

2
Muž

(Starší part-
ner)

Rada
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Trojúhelník

Cílem tohoto výkladu je podívat se 
na problémy a překážky v tazatelově 
životě. Rovněž ho lze použít pro bliž-
ší pohled na vztah, kdy první dvě části 
domina představují partnery a třetí dílek 
je „třetí faktor“. Musí být ale osobně 
přítomný někdo z těchto tří – lhostejno, 
zda jeden z partnerů či „ten třetí“. Ten-
to výklad nemůže člověk provádět sám 
sobě.

Zamíchejte domino. Pak ať si tazatel 
postupně vybere tři dílky a nechá je lí-
cem dolů.

Věštec vybere ještě jeden dílek do-
mina s dobrou radou, rovněž jej nechá 
lícem dolů a položí stranou.
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Tazatel poté zamíchá své tři vytaže-
né dílky domina a rozloží je podle dané 
schémy lícem nahoru.

Postupně se interpretuje první, druhá 
a třetí část domina a vše se shrne do cel-
kového obrazu. Pokud chce tazatel radu, 
nakonec otočí poslední dílek. 

1
Tazatel

2
Partner

3
Překážka

nebo 
Třetí faktor

Rada



29

Pentagram

Při této formě výkladu se vybírá pět 
dílků domina (bez části s dobrou radou). 
Cílem je analýza charakteru a budouc-
nosti tazatele.

Zamíchejte domino. Pak ať si tazatel 
postupně vybere pět dílků a rozloží je pod-
le uvedené schémy. Přitom je otočí lícem 
nahoru.

Interpretuje se každá část a poté cel-
kový obraz.

Jednotlivé pozice:
1 – Tazatel: povahové rysy, vlastnosti 

a schopnosti.
2 – Minulost: co se v tazatelově živo-

tě až dosud nahromadilo.
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3 – Budoucnost: o co se tazatel snaží, 
co je pro něj důležité.

4 – Klady: co tazateli v budoucnosti 
pomůže dosáhnout cíle.

5 – Zápory: co bude tazateli bránit 
v dosažení cíle. 

2
Minulost

4
Klady

3
Budoucnost

5
Zápory

1
Tazatel
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