Stručný význam
jednotlivých karet
Obecný význam

Cesta – důležitá cesta
Dar – pozitivní vyřešení situace
Dítě – pozitivní období
Dopis – rychlý průběh událostí
Dům – stabilita, jistota
Důstojník – úřední (oﬁciální) řešení
Faleš – konﬂikty
Kněz – duchovní vývoj
Láska – dobré vztahy
Myšlenky – pomalé, zdlouhavé řešení
problémů
Naděje – možnost cesty do zahraničí
Nečekaná radost – úspěšné období
Nemoc – komplikace
Nepřítel – závist, pomluvy
Neštěstí – překvapivá vážná událost
Něco peněz – úspěch
Peníze – možnost zisku
Setkání – významné setkání
Smrt – vážné změny
Smutek – dlouhodobá stagnace
Sňatek – pozitivní událost
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Soudce – vyřešení problému
Stálost – pozitivní průběh události
Štěstí – sláva, bohatství
Touha – pomalý postup
Věrnost – stagnace
Zábava – příjemná společnost
Zloděj – krádež
Zlost – složité období
Ztráta – neuskutečněné plány
Zvěst – poznání, informace
Žárlivost – dlouhodobé problémy

Zdraví

Cesta – trávicí trakt, konečník,
střevní potíže
Dar – ledviny
Dítě – kosti, klouby, páteř,
revmatické potíže
Dopis – cévy, žíly, mozková příhoda
Dům – žaludeční potíže, snížená imunita
Důstojník – páteř
Faleš – žlučník
Kněz – kůže, ekzémy
Láska – vaječníky, prostata
Myšlenky – psychosomatické potíže,
deprese
Naděje – štítná žláza
Nečekaná radost – počátek uzdravení,
úspěšná léčba
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Nemoc – dlouhodobé potíže
Nepřítel – toxické látky v organizmu,
těžký průběh nemoci
Neštěstí – velmi vážný stav,
nutnost operace
Něco peněz – trávení, střeva
Peníze – játra
Setkání – oslabená imunita,
infekce, uzdravení
Smrt – vážné onemocnění
Smutek – srdce
Sňatek – těhotenství, děloha
Soudce – dědičné potíže
Stálost – stárnutí
Štěstí – uzdravení
Touha – krev, anémie
Věrnost – alergie
Zábava – průdušky, plíce, astma
Zloděj – silná vyčerpanost, ztráta energie
Zlost – klouby, kolena
Ztráta – psychické potíže
Zvěst – nové možnosti léčby,
posun v léčení
Žárlivost – dlouhodobé problémy,
lymfatické cesty, hlasivky,
štítná žláza
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Charakteristika osob

Cesta – rychlý, občas zbrklý, iniciativní,
dobrodružný
Dar – moudrý, silný
Dítě – hravý, naivní
Dopis – inteligentní
Dům – rodinně založený
Důstojník – vůdcovský typ
Faleš – neupřímný
Kněz – nezávislý, moudrý
Láska – láskyplný, něžný
Myšlenky – hĺoubavý člověk
Naděje – hluboce citlivý, věrný
Nečekaná radost – optimista
Nemoc – frustrovaný, osamělý
Nepřítel – nebezpečný
Neštěstí – pesimista, depresivní
Něco peněz – racionální
Peníze – sebevědomý, šikovný, chytrý
Setkání – společenský, přátelský
Smrt – revolucionář
Smutek – pasivní, trpitelský
Sňatek – chápavý, přátelský
Soudce – spravedlivý
Stálost –– tichý, věrný
Štěstí – spokojený
Touha – iracionální, snílek, idealista
Věrnost – věrný
Zábava – veselý
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Zloděj – nevyrovnaný
Zlost – zlostný, agresivní
Ztráta – pesimistický, negativní
Zvěst – rozumný, komunikativní
Žárlivost – sobecký
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2. ČÁST

FORMY VÝKLADU
Poznámka na úvod

Způsob míchání a tahání karet je na vás;
může být libovolný – podle toho, jak to cítíte.
Pokud vykládáte karty jinému člověku, můžete ho nechat, aby si karty míchal a tahal sám,
anebo je mícháte vy a tazatel si pouze tahá.
Karty je nutné zachovat v tom pořadí, ve kterém byly vytažené, a podle toho je rozložit v souladu s předem zvolenou formou výkladu.
Vzhledem k významu karet podle této příručky doporučujeme u následujících jednoduchých forem výkladu předem vybrat z balíčku
karty Milenec/Milenka, protože nebudou mít
žádný konkrétní význam. Karty Vdova/Vdovec
vysvětlujte podle toho, co se o nich píše na straně 11.
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Základní kombinace

(2 karty)
Toto je nejjednodušší způsob vykládání cikánských karet. Tazatel si vytáhne dvě karty,
které se interpretují v jejich společném významu.
Vhodné pro objasnění základního problému
tazatele, získání jednoznačné odpovědi na otázku apod.
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2
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Kříž

(4 karty)
Zde taháme čtyři karty. Tento výklad je
vhodný pro bližší objasnění problému, situace
či vztahu.
1. karta: v čem je můj problém?
2. karta: jaké jiné vlivy zde působí?
3. karta: co si k sobě přitahuji?
4. karta: jaký je pravděpodobný celkový výsledek?
Pokud je karta na čtvrtém místě negativní,
znamená to, že tazatel má možnost právě tuto
nepříjemnou realitu zahnat či zbavit se jí, pokud poslechne, co mu věštba radí.
Při tomto výkladu se karty mohou interpretovat i v kombinacích – společně první s druhou a třetí se čtvrtou.
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Podkova

(5 karet)
Jednoduchý pohled na vývoj určité záležitosti.
1. karta: současná situace
2. karta: co tazatel očekává, co by si přál
3. karta: co tazatel nečeká, co mu však hrozí
4. karta: blízká budoucnost
5. karta: dlouhodobá budoucnost
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Sedma

(7 karet)
Tento podrobnější pohled na vývoj určité záležitosti by měl být hlavně motivován snahou
získat radu a pochopit, jaké jednání bude v dané
situaci nejlepší.
(V první části knihy je každá karta přesně
interpretovaná podle tohoto způsobu výkladu.)
1. karta: minulost, základ problému
2. karta: současný stav
3. karta: blízká budoucnost, to, co se právě
začíná dít
4. karta: co může hrozit, co se zatím nedaří
5. karta: co je třeba udělat, jaký postoj zaujmout
6. karta: co je v pořádku, čeho se není třeba bát
7. karta: výsledek, k čemu to povede
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Pět párů
(10 karet)

Při tomto výkladu si vytáhnete deset karet,
které utvoří dvojice. Vykládají se podle významu karet ve vzájemných kombinacích.
1. + 2. karta: minulost
3. + 4. karta: přítomnost
5. + 6. karta: blízká budoucnost
7. + 8. karta: vzdálenější budoucnost
9. + 10. karta: daleká budoucnost
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