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Savina Atai 

Zapiski predavanj - 08.01.2023

Več kot delamo tarot branja, 
bolj se nam odpira kanal. 
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UVOD

Osho tarot vam bo zanimiv tudi če nimate Osho kart. Najprej si bomo pogledale kako se 
povežemo preden začnemo z branjem, o etiki kaj spraševati in kaj ne. Nato se bomo naučile 
kako postaviti vprašanje prav in kako narobe, saj je vse odvisno od tega, da lahko dobimo 
pravilen odgovor. To si bomo pogledale na različnih primerih. Potem bomo šle po kartah 
kako vse skupaj pogledati po barvah, simbolih, rimskih številkah in ne samo kaj piše v knjižici. 

Vsaka izmed nas ima odprte kanale. 

Ene berete Akashe, druge vidite barve ali pa imate zelo močno intuicijo. Sama imam dva 
močna kanala za branje. En je obraz, ki je odprta knjiga. Drug kanal pa so Osho tarte. Ko sem 
prvič dobila te karte, mi je bilo vse skupaj zelo domače. To je bilo 20 let. Takrat sem začela 
počasi brati sebi in drugim ter kasneje prišla tudi do primerov ljudi, ki so na Kreti gradili 
milijonske hotele, pa smo zadnji trenutek videli, da ni dober čas za podpis pogodbe in se je 
vse skupaj izkazalo za pravilno. Prav tako imam prijatelje, ki delajo velike posle in me večkrat 
pokličejo, da jim odprem karte. Istočasno sem v naši šoli naredila okoli 2000 branj. 

Več kot delamo tarot branja, 
bolj se nam odpira kanal. 

KAKO ZAČNEMO Z BRANJEM

Osho karte so zelo močne in nas lahko »slečejo« z informacijami. Je pa zame osebno sveto 
pravilo, da tega ne izrabljam. To pravilo velja za katere koli karte. 

Ko začnemo, se vedno povežemo z nečim kar nam je blizu. Sama rečem: »Ljubi Univerzum, 
jaz sem samo kanal in te prosim, da si ti tisti, ki mešaš karte, da jih ti izvlečeš ter da 
mi jih pomagaš razložiti. Naj bo osebi, ki dobi branje vse skupaj v pomoč in v podporo. 
Prav tako naj izbere izključno tisto kar z njo rezonira, kar pa ne, pa naj izpusti. Hvala, 
hvala, hvala« 

Karte so pripomoček, ki nam pomaga, da začutimo intuicijo in dobimo vpogled v neko 
situacijo. Če delamo branje za več oseb, jih vmes dobro premešamo, lahko jih stresemo ali 
malce popihamo. Kako dolgo mešamo, nam sporočijo karte same. Včasih je treba mešati 
dlje časa, včasih pa manj. 

ETIKA BRANJA

Etika branja pomeni kaj spraševati in kaj ne. Večkrat nas določene stvari zelo zanimajo, 
ampak kar je pomembno, je to, da sprašujemo izključno stvari, ki se nanašajo na nas ali na 
osebo za katero sprašujemo. Vrlinsko namreč ni etično gledati stvari za nekoga drugega, ki 
ni povezan z nami ali z osebo, ki sprašuje. To lahko naredimo samo, če nam druga oseba to 
dovoli. Ko delamo branje, mora to ostati med vami in osebo, kateri delamo branje. Če bomo 
začele spraševati stvari, ki niso za nas ali za drugo osebo kateri delamo branje, se nam kanal 
lahko zapre. 

Ko delamo branje, lahko začutimo kako energija teče in ko se kanal zapre pomeni, da nehamo 
z branjem. Včasih lahko delamo eno branje več ur, drugič pa podamo samo 3 vprašanja in 
je dovolj. Ko se energija in kanal zapreta, ne smemo več spraševati. 
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Prav tako je dobro, da ne odpiramo non stop za ista vprašanja in testiramo karte ali če non 
stop sprašujemo ali nas ima partner rad. Tukaj se že vidi samo od sebe da nekaj ni vredu. 

Ali izbere karte druga oseba ali jih izberemo me same, kadar delamo branje 
drugemu?

Odvisno. Če delamo na daljavo, jih izberemo me, drugače pa lahko oseba sama. Kadar 
delamo na daljavo, rečemo osebi, da naj misli na vprašanje medtem ko odpiramo. 

Karte odgovorijo najbolj natančno za prbl. pol leta vnaprej. Za določene stvari je boljše, da 
kart ne sprašujemo, saj jih moramo vedeti same. Od leta 2020 se je okoli Zemlje naredila 
čudna energija in ko sem govorila z ostalimi bralci akashe in šamani, sem dobila odgovor, 
da je dobro pogledati sporočilo za pol leta ali 3 mesece vnaprej, več pa ne. Te energije so se 
baje sedaj že spremenile. 

Če vprašamo ali je dobro za nas, da podpišemo to pogodbo, se bo odgovor nanašal na 
sedanji čas, če pa vprašamo na kaj se moramo fokusirati naslednjih pol leta, se bo pa 
odgovor nanašal na daljši čas. Odgovor se ne nanaša na vedno, ampak samo za določeno 
obdobje. Glede službe ali hiše lahko kasneje zopet dobimo druge opcije. Ko vidimo, da se 
nam zopet nekaj odpira, ponovno vprašamo. 

Če smo zelo v čustveni stiski in nam ni vseeno kakšen bo odgovor, je boljše, da nam nekdo 
drug odpre karte. Včasih se tudi zgodi, da karte »ne delajo«. To je zaradi nas kadar sprašujemo 
samo ker želimo malo firbcati, kar se lahko pokaže tudi na način, da dobivamo ves čas iste 
karte. 

Branje Osho kart ni napovedovanje prihodnosti, 
ampak je vpogled v določeno situacijo in napotek 

kaj narediti glede nje.

Jaz ne verjamem v usodnost. Okoli nas obstaja energija, na nam pa je kako ta energetski 
val srfamo. Osho nam lahko pomaga, da po tem valu lažje srfamo. V preteklosti sem imela 
psičko Luno, ki je dobila mini tumor ob 7 letni starosti. Veterinar mi je rekel, da bo samo 
majhen poseg, ampak jaz sem čutila drugače in za njo odprla karte, kjer je prišlo sporočilo 
»slovo«. Noč pred operacijo sem prebedela ob njej in se poslovila. Karte so imele prav, saj 
je psička med operacijo naredila samomor. Ta sporočila so zelo natančna a je prav, da jih 
uporabimo ko to resnično začutimo. 

Osho karte so organizacija, ki je izdala karte. Nima pa Osho tukaj nobene veze, je samo 
orodje, ki razlaga. 

POSTAVLJANJE VPRAŠANJ

Zelo pomembno je, da postavimo vprašanje čim bolj natančno. Ker če vprašamo kakšno bo 
moje leto, se lahko pokaže, da bomo imele na ljubezenskem področju čudovito leto, v karieri 
pa izzive. Zaradi tega se karte lahko pomešajo. 

Prav tako lahko postavimo vprašanje, če ima določena oseba, ki je umrla kakšno sporočilo. 
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POSTAVITEV KART

Ko odprem karte, jih vzamem poljubno, ne prvo, drugo, tretjo iz kupa. Moje najljubše 
branje je, da odprem 5 kart. Iz tega dobim največ odgovorov. Če česa ne razumem, to tudi 
povem in odprem za to stvar še 2 karti, da dobim globlji vpogled. 

Najprej postavim karto v sredino, nato na levo, desno, spodaj in na koncu zgoraj. Ko 
odpiram, začnem točno tako kot sem jih postavila, najprej sredina, nato leva, desna, spodnja 
ter zgornja. Sredina predstavlja trenutno stanje, karta na levi strani predstavlja 
notranje stanje, ki ga ne vidimo, karta na desni strani kaže situacijo navzven, karti 
spodaj in zgoraj pa se nanašata na rešitev in končni rezultat oz. na našo domačo 
nalogo. Če bomo naredile tisto kar sporoča spodnja karta, bo končni rezultat zgornja karta. 
Prve tri karte nakazujejo trenutno stanje, spodnja in zgornja pa prihodnost. Temu pravimo 
klasična postavitev in razlaga. 

Pri branju je prav tako pomembno, da uporabljamo intuicijo ter, da povezujemo barve, slike, 
številke. Vsaka karta ima določen element, ki bo vedno skočil ven med branjem. Pri karti 
»norec« je npr. roža, pri karti »slovo«, je kapljica. To kar najbolj skoči ven iz karte, je najbolj 
pomembno za nas. 

Ko odpiramo karte, ves čas na glas ponavljamo vprašanje. Lahko tudi istočasno odpremo 
več kupov s 5 kartami, kadar nas npr. pri rojstnem dnevu zanima kakšno bo zdravje, kariera, 
ljubezen… ali pa za 5 žensk in ima vsak kupček po 5 kart. 

PRIMERI BRANJ

Kaj je sporočilo za sočne detox Kraljice za leto 2023?

Prva karta je prišla »igrivost«. Določene karte so pri enem vprašanju dobre, pri drugem pa 
lahko »slabe«. Karta »igrivost« nakazuje, da ne glede na to, da bodo okoli nas zelo resne 
energije, bo pomembno, da ne izgubimo svoje sočne igrivosti in da ne nehamo verjeti v 
čarobnost, ko nas vsi okoli nas želijo prepričati, da je zadeva resna. Manifestacija je vedno 
povezana z igrivostjo. Ključ v življenju je, da ne jemljemo življenja preveč resno, tudi ko je 
resno. 

Če bi vprašale za določenega moškega in bi bila prva karta »igrivost«, bi lahko pokazalo, da 
se ta oseba z nami igra. Torej, ta karta je lahko pozitivna ali ne, odvisno v kakšni situaciji je. 

Druga karta je prišla »nedolžnost«. Prva karta »igrivost«, ima spodaj puščico, karta 
»nedolžnost« pa rimsko številko 19. V Osho tarotu velja pravilo, da so karte s puščicami, 
oz. tako imenovanimi asi, več vredne kot tiste, ki jih nimajo. Največjo moč v branju 
pa imajo karte, ki majo rimsko številko. Če dobimo v branju ogromno kart z rimskimi 
številkami, si jaz razlagam, da to branje velja dlje časa. Več kot je rimskih številk, bolj je 
močno branje in za dlje časa velja napoved. V primeru, da dobimo karte, kjer ni rimskih 
številk, je najverjetneje ta napoved krajša, npr. za 3 mesece, ne pa za celo leto. Karta 
»nedolžnost« je bila odprta druga, kar se nanaša na stvari, ki so skrite znotraj nas. Torej 
treba se je zavedati, da ne glede na to kaj delamo, smo zavarovane. Te stvari se ne vidijo od 
zunaj. Ta karta je podobna karti »mojster«, ampak na drugačen način. »Mojster« se nanaša 
na stvari, ki so obkljukane in da smo na pravem mestu. Karta »nedolžnost« pa se nanaša na 
to, da smo kakor mala metuljčica, okoli nas pa je Univerzum, ki nas varuje. To pomeni, da 
smo v yin energiji in da se lahko zanesemo na to, da nas Univerzum čuva. 
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Tretja karta je prišla »zavest«. Tukaj je zopet as – spodaj je narisan trikotnik. Ta karta pravi, 
da moramo na zunaj delovati tako, da ničesar ne zoža našega mišljenja, želja, ciljev in 
dojemanja sveta. Moramo se razširiti, biti vidne, jasne, povečati svoje cilje in ne pustiti, da 
nas karkoli zamegli. Če to povežemo z Bazijem, bo leto, ki je pred nami povezano z možgani, 
okoli nas bo ogromno depresij, zato se bo treba povezati z višjo naravo in delati na zavesti. 
Čeprav smo majhne punčke Univerzuma, moramo delovati na veliko in se povečati. 

Četrta karta je »nadzor«. Če bi dobile to karto za zdravje in če sprašuje ženska, bi se lahko 
pokazale težave z maternico. Na karti je zaklenjena energija na področju maternice in je 
nepretočna. Tudi ta karta je as. »Nadzor« ni vedno slaba karta. Najprej nas bodo hoteli 
prepričati, da je vse skupaj težje v življenju kot je resnično. Svet je sedaj v puberteti, želi biti 
svoboden, brez avtoritete. Ta karta lahko nakazuje, da se bomo me same odločile za nas. Po 
drugi strani mora biti 2023 leto sočne discipline in fokusa, kjer moramo nadzorovati svoje 
misli in dejanja. Pred nami je izredno bogato leto, ampak se moramo pred vsako stvarjo, ki 
jo naredimo, vprašati ali to kreira življenje, ki si ga želimo ali ne. Ta karta je naša domača 
naloga. Univerzum nas bo čuval, moramo biti igrive, ampak tudi nadzorovati sebe. 

Peta karta je »ledena osama«. Zadnji dve karti sta prišli bolj težki. To so naše naloge, ne kakšno 
bo leto. Ta karta ima številko 3 in ni tako močna kot karta s številko 19, kot karta »igrivost«, 
»zavest« in »nadzor«. »Ledena osama« nakazuje, da potrebujemo skupnost in isto misleče 
ljudi. Če potrebujemo mentorja, pomoč, skupino, to poiščimo. Torej, stvari ne držimo v sebi, 
ne dajemo se v izolacijo, čas je, da pride vse ven. Lahko, da se moramo povezati s svojim 
poslanstvom, s srcem ali z ljudmi okoli sebe. To bo tudi leto, ko bodo prišle ven vse solze. Če 
bi bile sedaj samske in bi vprašale za določenega moškega ter dobile karto »ledena osama« 
v centru, bi to nakazovalo, da se je temu moškemu zgodilo veliko groznih stvari, da ima 
ogromno neizjokanih solz, da je na zunaj težek, na znotraj pa mehak kot putrček. Vseeno je 
bolje, da gremo stran, ker nimamo časa topiti takšnega ledu in se matrati nadaljnjih 5 let. V 
primeru, da bi dobile pri moškemu karto »nedolžnost«, nas bo čuval in varoval. Če dobimo 
karto »zavest«, je lahko takšen moški zelo duhoven in ga je treba včasih malce prizemljit. V 
primeru pa da dobimo karto »nadzor«, pa ima lahko takšen moški težavo s prostato ali pa 
je zelo zakompliciran.

Ko odpiramo karte, imamo vedno priložnost, da beremo kaj zraven piše. Sama včasih 
preberem sporočila, ampak samo prvo stran, ki se nanaša na sporočilo karte. Ob vsemu 
temu je dobro, da se ne nanašamo samo na razlago. To je samo opcija. 

Izino vprašanje: Kakšna je Izina napoved za to leto, predvsem na področju njene kariere?

Prva karta je prišla »zavest«, druga karta »izobčenost«, tretja karta »vodstvo«, četrta karta 
»potlačenost«, peta karta pa »kompromis«. 

Karta »zavest« se nanaša na širitev, kar pomeni, da se mora Iza v karieri razširiti. To pomeni, 
da je čas, da naredi naslednji korak. Njeno delo ne sme biti povezano zgolj z materialnostjo, 
ampak mora začeti živeti svoje poslanstvo. Ta karta je zelo duhovna. To pomeni, da ni več 
kariera samo za denar, ampak nekaj več. Torej, ta karta kaže izhodišče za to leto in nakazuje 
energijo, ki jo mora Iza loviti, spodnja in zgornja karta pa data rešitev kako do tega pride. 

Karta »izobčenec« kaže nekoga, ki je zaklenjen pred vrata in misli, da je zaklenjen iz raja, 
vrata pa v resnici niso zaklenjena. Iza misli, da je premajhna, da ni dovolj dobra, da so cilji, ki 
si jih želi preveliki, zaradi česar je v varnem okolju. Univerzum pravi, da vrata niso zaklenjena, 
da jih naj porine in končno vstopi v to kar si želi. Vse skupaj ni tako težko kakor Iza misli, čas 
je da se poveča in da ne verjame malemu, ranjenemu delu sebe, da so stvari nedosegljive. 
Vse je pred njo, ampak mora narediti korak. 
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Karta »vodstvo« nakazuje, da sta na zunaj dve Ize. Ena Iza bi imela varno službo, druga Iza pa 
bi razprla krila, poletela na novo in naredila nekaj na novo. To dvoje se bojuje. Rešitev tukaj 
je, da mora Iza razpreti krila. Pri tej in prejšnji karti je v bistvu isto sporočilo, prav tako pa so 
tudi barve na kartah podobne. 

Izina domača naloga za to leto je povezana s karto »potlačitev«. To je drugače zelo zoprna 
karta, ki najverjetneje nakazuje, da se ji je v življenju nekaj zgodilo, da se je pomanjšala, 
skrila, da je zvezana in da ima občutek, da nekaj ne more. Vse skupaj je na njej, da poišče 
kaj se je zgodilo in te vrvi prereže. Pomembno je, da pusti stvari za sabo in se osvobodi. Iza 
ima ogromno potencialov, a jih ne živi. Prava Iza ima krila – prejšnja karta, ampak trenutno 
je potlačena. Njena naloga je, da razširi krila in ne daje moč temu kar jo je zvezalo. 

Zadnja karta je karta »kompromisa«. Če dobimo to karto pri zdravju, se pri ženskah lahko 
nakazujejo težave na jajčnikih ali hormonih. To je karta dveh evnuhov na Japonskih dvorih, 
ki so jim odrezali jajca, da niso bili konkurenca. Pri življenju je to karta, da ne smemo sklepati 
kompromisov. Iza je najverjetneje v življenju velikokrat sklepala kompromise in požrla stvari. 
Ob vsemu temu ne pomeni, da pustimo varnost in službo čez noč, ampak, da ne sklepamo 
več kompromisov na način, da škodujemo svoji duši. Če vemo, da nekaj ni za nas, nismo več 
tam. V partnerstvu ta karta ne nakazuje nič dobrega. Večkrat so lahko to dve osebi, ki ne 
živita partnerstva, ki si ga želita.  

Osho nam vedno da domačo nalogo. 

Vprašanje od Doris: Ali bom v naslednje pol leta spoznala svojega življenjskega partnerja in 
kako ga bom prepoznala? Ker so tukaj dva vprašanja, se lahko karte pomešajo. To se lahko 
vpraša na naslednji način: Univerzum, prosim pokaži v najvišje dobro, kdo je partner za 
Doris in po čem ga bo prepoznala. Po vsemu temu bom odprla še eno karto in vprašala ali 
bo prišla ta oseba v naslednje pol leta ali ne. 

Na začetku sta skočili ven dve karti. V takem primeru uporabim obe. Če prideta na 
koncu dve karti, odprem še eno. Če skoči karta ven med mešanjem in je to na začetku, 
se jo pobere in da notri, v primeru pa da že vprašamo, pa se karto uporabi. 

Prva karta je prišla »kompromis«, druga »iz hipa v hip«, tretja »ustvarjalec«, četrta »nadzor« in 
peta »odlašanje«. Doris si absolutno želi moškega, ki je ustvarjalec, uspešen, ki je postavljen, 
duhoven in ima spolno energijo. Ta moški se je pokazal in prihaja. Doris tudi ve kaj si želi. V 
življenju je imela že veliko kompromisov, ki so ji pokazali, kaj si želi. 

Poanta je v temu, da je Doris na nek način v precepu. Ker je zelo utrujena od kompromisov, 
se del nje boji, da bo zopet vse vložila, a ponovno izgubila. Zaradi tega se je umaknila od te 
teme in jo po drugi strani tudi nadzoruje. 

Istočasno se Doris boji vstopiti v novo zvezo. Okoli nje je ogromno »radijskih postaj« z 
različnimi pesmimi. Vsi moški, ki jih je Doris do sedaj imela, so bili najverjetneje navzven zelo 
ustvarjalni, a so se na koncu izkazali, da so jo hoteli nadzorovat in dajati v šablono. Življenje 
ji pravi, da se zaradi slabih izkušenj ne sme bati ljubezni, vseeno pa je dobro, da se malce 
umakne in prepusti. Tudi Doris želi nadzorovati situacijo, ker je zelo utrujena in prizadeta. 
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Te karte so pokazale trenutno stanje kaj si Doris želi, niso pa pokazale rešitve, ker je na 
Doris, da to reši. Tukaj ni potem relevantno vprašanje ali bo prišel pravi partner čez pol leta, 
ampak kaj je na Doris da naredi, da bo prišel čim prej njen pravi življenjski partner s katerim 
bo rasla in ostala skupaj? 

Prva karta je prišla »pustolovščina«. Tukaj se že kaže, da ne glede na to kaj se je zgodilo, je 
treba iti v življenje in v novo zavezo z odprtim srcem. V to energijo je treba priti. 

Druga karta je prišla »primerjanje«, kar pomeni, da ne sme Doris primerjati novega partnerja 
s svojimi bivšimi. 

Tretja karta je prišla ponovno »iz hipa v hip«, kar pomeni, da se mora Doris začeti ukvarjati 
tudi z drugimi stvarmi in se ji ne sme več muditi. Ta karta nakazuje, da se je treba malce 
umakniti in se posvetiti drugim ciljem. Večkrat mislimo, da če bomo spustile določeno stvar, 
bo Univerzum misli, da to za nas ni pomembno. Je pomembno in Univerzum to ve. 

Četrta karta je prišla zopet »kompromis«. Doris si očitno nekaj želi in manifestira. Ko pride ta 
oseba, Doris vidi, da to ni tisto kar si je želela, ampak ker si to tako zelo želi, naredi kompromis 
in gre čez sebe. Čeprav se ji mudi, ne sme sklepati kompromisov, saj bo na tak način izgubila 
več časa. Manj se ji bo mudilo, bolj bo izbrala pravilno. 

Peta karta je prišla »upornik«. Mogoče bo Hrvat, kajti ta mene zelo spominja nanj. Doris 
mora biti v tej energiji, da bo sprejela pravega moškega. Ta moški bo malce drugačen, kot so 
bili njeni moški do zdaj. Bolj bo divji, ampak v dobrem smislu. 

Anajino vprašanje: Kaj naj Anaja naredi, da pride v njeno življenje pravi partner za njeno 
najvišje dobro ter za globoko intimno partnerstvo? Ali pravi partner že prihaja in ali je blizu?

Prva karta je prišla »potlačitev«. Anaja ima polno ran in brazgotin, kar pomeni, da je že sita 
vsega. 

Druga karta je prišla »navzočnost«. Iz te karte se lahko razbere več stvari. Lahko, da je bila 
Anaja prej tretja oseba, mogoče je bila še ena oseba v zvezi, lahko pa, da je bila s partnerjem, 
ki ni bil samo z eno žensko. To je bila mogoče tašča, ljubica ali pa poligamno partnerstvo. V 
Anaji je en velik krč in rana, kar je za razrešit. Ta stvar jo je najverjetneje potlačila. Ker je ta 
karta notri, izgleda da je ona doživela nekaj. V primeru pa da bi bila ta karta zunaj, bi lahko 
nakazovala, da ima Anaja 2 potencialna partnerja. 

Tretja karta je prišla »uspeh«. Torej ta partner prihaja. 

Domača naloga je, da mora biti Anaja samo v svoji energiji. Ni ji treba nič delati, pomembno 
je, da je v svoji sočnosti in da ozavesti rane od prej. To je povezano s tretjo karto, ki ima 
rimsko številko 2 in je močnejša od karte »navzočnost«. 

Četrta karta je prišla v obliki »lenuh«. To pomeni, da je bila Anaja vedno gonilna ženska za 
moškim. Po navadi je dobila lenega moškega, kjer je morala vse delati za njega. 

Najmočnejša karta pri tem branju je prišla, da je Anaja v top energiji in da bo uspeh prišel. 
Peta karta se je odprla »preboj«. Anaja more bolje vklopiti radar za lenobe. Sedaj je dosti 
tega. Anaja mora zaropotati in reči »adijo«. 
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Barbarino vprašanje: Kaj je sporočilo dveh splavov? Kaj naj Barbi naredi, da bo uspešno 
zanosila in donosila?

Prva karta je prišla »možnosti«, druga »strela«, tretja »prejšnja življenja«, četrta »oklepanje 
preteklosti« in peta »iz hipa v hip«. 

Splava sta bila globok pretres. To nakazuje karta »strela« s številko 16 in je zelo močna. Ti dve 
dušici se nista mogli utelesiti. Barbarino telo potrebuje več vode, saj ima preveč ognja. To ne 
pomeni, da je kriva in da se je zgodil splav zaradi nje. V bistvu se vse skupaj nanaša na karmo 
od prej – karta »prejšnja življenja«. Skupaj s tema dušicama se je očistila neka družinska 
travma. Ta karta je zelo težka in je povezana z genetiko in z nečim po mamini liniji. To ni 
naše, ampak te stvari me čistimo. Poanta te karte je, da najdemo šivankino uho, da gremo 
skozi. Problem, ki je nastal, je ta, da je Barbi strah ponovnega splava – karta »oklepanje 
preteklosti«. Zaradi tega ne vidi obilja v novem življenju. Njena prva karta je bila »možnosti«, 
kar pomeni, da gleda na različne variante, ampak jo je istočasno še vedno preveč strah, 
da se kaj takega ne bi ponovilo. Na tej karti je prikazan orel kot dušica, ki samo čaka, da se 
spusti dol.

Barbara mora narediti najprej nekaj, da se poslovi od dveh bitij, ki so prišle, da očistijo 
družinsko karmo. V bistvu se je zgodilo zdravljenje na energetskem nivoju. Na njej je, da se od 
družinske karme umakne in da se upa odpreti novi izkušnji. Ko bo šla v ponovno zanositev, 
mora biti samo ona, partner in otroček, družinsko karmo pa spustiti. Vse je poplačano in je 
šlo stran. Na Barbari je, da gre v novo izkušnjo brez teže preteklosti. 

Ali je leto 2023 primerno da Barbara donosi? Kaj naj Barbara naredi za uspešno donositev?
Pri vsakemu vprašanju bom odprla eno karto, da se energija prvega vprašanja zaključi. 

Prva karta je prišla »shizofrenija«. Mislim, da leto 2023 ni primerno. Bolje je, da si da Barbara 
čas. Včasih je dobro, da si vzamemo s partnerjem nekaj časa in se posvetimo eden drugemu, 
zato je boljše, da si Barbara vzame vsaj pol leta pavze. Lahko, da bo zanosila ob koncu leta 
in rodila 2024. 

Druga karta je prišla »moralnost« s sporočilom, da se Barbara ne krivi. Tukaj je v ozadju neka 
težka družinska energija in morala, ki jo treba spustiti, iti na svoje, zaživeti svoje življenje in 
šele nato zanositi. 

Katero od superživil, ki jih imam pred sabo moje telo potrebuje v naslednjem mesecu?

Za jod sem dobila karto »navzočnost«, kar pomeni, da je dobro, da je navzoč v mojem telesu 
naslednji mesec. 

Za cink sem dobila karto »mojstra«. To pomeni, da ga moram jemati. 

Za obitinol sem dobila karto »dajanje«, kar pomeni, da mi bo jemanje tega dalo veliko.

Za mebeljakovine sem dobila karto »strela«, tako, da jih za naslednji mesec ne potrebujem. 

Kadar bom pod stresom in naporom, lahko vzamem, drugače pa ne tega potrebujem. 

Od vsega tega definitivno najbolj potrebujem cink, saj je karta »mojster« najmočnejša.
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Barbarino vprašanje: Kaj se dogaja z očetom od Barbare?

Prva karta je prišla »sprejemanje«, druga »doživljanje«, tretja »upornik«, četrta »plavanje s 
tokom« in peta »projekcije«.

Barbara ima z očetom težek odnos, saj imata oba na sebi očala preteklosti. Ne glede na to 
kako se imata rada ali hočeta videti eden drugega, se ne vidita. Če dobimo karto »projekcije« 
v odnosih, je to zelo težka karta. 

Z drugo osebo želimo rešiti odnos, ampak imamo svojo prtljago in svoje obtožbe, istočasno 
pa ima tudi druga oseba svoje obtožbe, zaradi česar se ne moremo slišati. Pri tej karti se 
priporoča umik, da se najprej ukvarjamo same s sabo. Lahko, da so se v tem odnosu zgodile 
boleče stvari, zaradi česar je težko iti čez meglo. Ta karta kaže na težaven odnos.

Istočasno je ta oče zelo samosvoj, ni zelo očetovski in topel. Prav tako ne pusti blizu. Mogoče 
je bil tudi odsoten v življenju in da se ni hotel vezati. 

Karte pravijo, da je najbolje, da se mu pošlje lepa energija in ljubezen, da se ga sprejme 
takšen kakršen je in ne glede na to kaj se dogaja z njim, je treba to sprejeti. »Karta »plavanje 
s tokom« pravi, da Barbara nima kaj narediti, da samo sprejme kar je in čaka. 

Te karte so zelo neaktivne iz Barbarine smeri, medtem ko je njen oče zelo močna oseba. 
Njun odnos ima veliko preteklosti čez oči skozi katero se formira sedanjost. Edina aktivna 
karta je oče v obliki karte »upornik«, ki pa je v bistvu šel. 

Glede na to, da se je oče sprl s partnerko, bosta spor težko rešila. Barbara mora živeti 
svoje življenje in ne reševati njun odnos. Bolj »upornika« silimo, bolj se odmika. Če pa se 
odmaknemo, pa pride taka oseba nazaj. Mi moramo biti otroci našim staršem, se pa večkrat 
zgodi, da igramo mi starše njim.  

Kaj je bolje, slediti priloženi knjižici ali poslušati svojo intuicijo pri branju kart?

Določena karta na določenem področju pomeni drugače kakor v knjižici. Prav tako je odvisno 
kakšne karte so okoli. Karta »silovitost« je npr. odlična karta za kariero. Če pa jo dobimo 
glede branja ene osebe, pa lahko pomeni, da je ta oseba malo manična in bipolarna. Karto 
je vedno dobro pogledati iz večih zornih kotov. Knjižica nam lahko služi kot osnova, potem 
pa je vedno dobro pogledati kontekst vprašanja. 

Če postavimo eno vprašanje in nato sprašujemo naprej, pustimo karte na pladnju 
ali ne?

Če je za isto vprašanje in odpiramo za dodatna vprašanja, potem pustimo karte na pladnju. 
Torej, če iščemo globino enega vprašanja, pustimo karte. V primeru pa, da želimo vedeti za 
službo in nato za partnerstvo, pa vzamemo karte nazaj in premešamo. 

Dobro je, da si tudi posnamemo video odprtih kart in povemo kateri odgovor je prišel na 
vprašanje. Tako si lahko zapomnimo. 



10
ALL RIGHTS RESERVED

POMEN KART

SODELOVANJE

To je karta številka 4. 

Pri tej karti pomeni, da je ognjena karta in karta delovanja. Sama tega ne gledam in ne 
upoštevam preveč, ampak vidim, da ima navadno številko, ne rimsko, kar pomeni, da ni tako 
zelo močna. Po pomembnosti so najbolj močne rimske številke, nato so asi oz. puščice in na 
koncu številke. 

Priložnost imate, da zdaj sodelujete z drugimi in prispevate k ustvarjanju nečesa veličastnega 
in lepšega kot bi zmogel katerikoli od vas sam. Sodelovanje vas ne bo zgolj nahranilo, temveč 
bo tudi prispevalo nekaj dragocenega k celoti. 

Če pride ta karta glede kariere, pomeni, da potrebujemo ekipo, da se moremo razbremeniti 
in da ne zmoremo same. V primeru, da želimo določeno osebo zaposliti in odpremo za njo 
Osho, vidimo, da bo zelo lepo timsko delala. 

Če pride ta karta pri zdravju, pomeni, da je treba pogledati iz večih zornih kotov na težavo. 
Lahko pokličemo Babo Dareta, si pogledamo hormone, vprašamo koga drugega. Prav tako 
si lahko rečemo, da mora naših 5 žensk bolj sodelovati. Katera najbolj štrajka? 

Če pride ta karta pri partnerstvu in če smo samske, pomeni, da se bo s to osebo dalo vse 
zmenit, najti kompromis in imeti lepo intimno partnerstvo. V primeru, da smo vezane in 
imamo v partnerstvu težavo, pomeni, da se morata s partnerjem usesti skupaj, eden drugega 
poslušati, najti rešitev in skupen jezik. 

Ta karta je zelo mirna in ne prinaša ničesar pretresljivega. 

UM

To je karta asa. 

Če pride ta karta glede zdravja, pomeni, da žleze v glavi niso v redu, da je preveč misli v glavi 
in da se glava kuha.

Če pride ta karta glede določene osebe, nakazuje da ta ni preveč čustveno stabilna, lahko, 
da ima kakšno bipolarno motnjo. 

Če pride ta karta ko vprašamo zase, nakazuje na to, da preveč tuhtamo in da je treba stvari 
spustiti. Preveč se vrtimo v krogu, moramo pogledati v srce in v spodnje centre. To ni 
inteligenca, ampak pregrevanje v glavi, kjer se je treba ustaviti, saj preveč razmišljamo. 

Če pride ta karta pri partnerstvu, je to zelo težka in zakomplicirana oseba. To je oseba, ki je 
zataknjena v glavi in se hoče kregat. Iz tega ne pride ven nič dobrega.
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NOREC

To je številka 0 in prva karta tarota. 

Če pride ta karta pri partnerstvu, lahko pokaže več stvari. To je lahko oseba, ki se zelo zaljubi, 
pade notri, vse pusti in te zasipava z ljubeznijo, po drugi strani pa je lahko zelo nestabilna 
oseba. To je nekdo, ki ga vodijo izključno čustva in romantika. Ta oseba ni nujno za poročit, 
razen če so zraven druge stabilne karte. Vedno je treba pogledati vse karte. 

Če pride ta karta v osebnem branju, kjer se odločamo za korak, kjer nas duša kliče, da 
nekaj naredimo, razum pa da tega ne naredimo, nam sporoča da se z umom te stvari ne da 
razložiti. Ne glede na to kaj se nam je zgodilo v preteklosti in kdorkoli nas je prizadel, gremo 
kakor norci naprej. Univerzum nas čuva in nas vodi naprej. To je zelo lepa karta. 

Če pride ta karta za določen projekt, se je treba temu odpreti in iti vanj, ne glede na to, da ne 
bomo vedno razumljene od drugih. Vse bo v redu, Univerzum nas čuva.

Če pride ta karta za zdravje, pomeni, da nam intuicija vse pove. Lahko, da nam drugi okoli 
nas govorijo kaj narediti, a je treba vedno poslušati svojo intuicijo. 

Če pride ta karta za določeno osebo, kjer vprašamo ali je ta oseba prava za nas, pomeni, 
da se ji naj odpremo in da gremo do nje kakor norec, kot, da nismo imele do sedaj nobene 
preteklosti. 

To je izredno pozitivna karta. Če nas je nekdo prinesel okoli, bo na drugo osebo padla vsa 
karma, me bomo šle pa nepoškodovane naprej. Norec je vedno zaščiten od Univerzuma. To 
ne pomeni, da brezglavo zaupamo, ampak če imamo najboljše namene, smo čiste in lahko 
gremo naprej. 

Če pride ta karta pri karieri, kjer sprašujemo glede dveh služb, izberemo tisto, kjer se prikaže 
»norec«.

POTLAČITEV

To je karta številka 10.

Je zelo težka karta, ki kaže, da smo zvezane v odnosu, ki nas duši, da smo v takšni službi in 
da ne živimo svojega poslanstva. Absolutno kliče po temu, da gremo naprej ker nekaj ni ok. 
Lahko, da so se nam zgodile določene travme. Ta karta je alarm in da ni zdravo v kakšnem 
okolju smo. 

Če pride ta karta pri določeni osebi, lahko nakazuje, da je bila zelo poškodovana, da je zaradi 
tega zaprta in ne odpre srca. 

Če pride ta karta pri zdravju, pomeni, da nakazuje na izgorelost. Kaže, da je življenjska 
energija zelo ujeta, treba je poskrbeti za zdravje in premakniti energijo. To je zadnji SOS 
preden stvari eskalirajo. 
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NOVA VIZIJA

To je karta številka 12.

Je čista Vizionarka. Spodaj je oseba, ki kleči na tleh in se nato dvigne v novo. 

Če pride ta karta pri karieri, zdravju, poslanstvu ali odnosu, kaže, da se odpremo, da se 
povečamo, da živimo, uresničimo, da nas Univerzum podpira ter da se nova verzija v nas 
rojeva. Ta karta pretehta slabe karte. V njej je sveta geometrija in vse sile Univerzuma. Je ena 
najmočnejših kart. 

UPOČASNITEV

To je as karta.

Velikokrat nam reče, da še ni čas, ampak ne v slabem smislu. Vse je v nam in naj ne iščemo 
stvari zunaj nas. V življenju moramo iti včasih en korak nazaj, da gremo tri korake naprej. 
Zato je treba iti vase, ker smo preveč zunaj, preveč delujemo in vse se bo zložilo. 

Če pride ta karta pri partnerstvu nakazuje, da ne razmišljamo o tem, da gremo vase, da se 
povežemo s sabo, nabiramo svojo moč in nato se bo vse zložilo kot je treba. 

Če želje in sanje zbledijo, toliko bolje. Cenite to upočasnjevanje, počitek in prepoznajte, da 
ste že doma. Moramo iti vase.

Če pride ta karta glede določene osebe, pomeni, da je samozadostna, da ne potrebuje 
zunanjih potrditev, je stabilna in predstavlja dolgoživo partnerstvo. Želva ima zelo dolgo 
življenje. Predstavlja stabilno osebo in moškega.

Je zelo lepa karta, ampak bolj pasivna. Najprej se je treba umakniti, dokončati, narediti stvari 
in nato iti ven. Ni še čas, da gremo s projektom ven.

PREPOROD

To je karta številka 10. 

Pri njej je treba vedno presoditi na kateri postaji smo. Če imamo težavo in smo v megli, 
se moramo najprej razjeziti in iti iz meglene kamele, postati levinje ter se boriti. Tretja 
faza preporoda pa je, da postanemo nedolžen otrok. Torej čas je, da nekaj naredimo in 
se premaknemo. Včasih nas jeza ali akcija premakneta iz zataknjenosti. Šele tako lahko 
pridemo v pravo energijo. 

Če pride ta karta glede zdravja, je treba iti v aktivno energijo. Velikokrat je povezano tudi s 
tem, da smo bolne, ker se nismo zjezile, naredile določene spremembe in ker smo zataknjene. 

Čas je, da se nekaj spremeni in da je akcija. Vseeno pa bo sprememba tristopenjska. 
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ŽALOST

To je karta številka 9.

Opisuje Budovega učenca, ko je Buda umrl. Bil je zelo žalosten in skozi to žalost je sam 
doživel razsvetljenje. 

Če pride ta karta pri določeni osebi, pomeni, da ta nosi veliko bolečino. Včasih nam karta 
tudi pove, da moremo pustiti to osebo, da odžaluje, ker če ji želimo pomagati, ji preprečimo, 
da doseže svoje razsvetljenje. Osebi ponudimo pomoč, ampak ne sprejmemo te žalosti na 
sebe. Pustimo, da gre oseba skozi žalost na višji nivoj. 

Če pride ta karta pri osebnem branju, pomeni, da se nam je nekaj zgodilo in da to še nismo 
očistile.

Če pride ta karta glede zdravja, je žalost povezana s pljuči. Pljuča je treba urediti. 

Če pride ta karta glede kariere, selitve ali zanositve, pomeni, da ni pravi čas. 

LENOBA

To je karta številka 9. 

Če pride ta karta pri moškemu, pomeni, je zelo kompliciran, da bomo mogle vse me narediti 
in da se bomo mogle vrteti kakor metuljček okoli njega.

Če pride ta karta pri osebnem branju, pomeni, da če se ne bomo me premaknile, nas bo 
življenje premaknilo. Boljše, da naredimo me korak, kot pa da nas življenje premakne. 

Mesto kjer smo sedaj, ni končna postaja. Na karti je narisana ptica, ki nakazuje, da moramo 
naprej. Tudi če nam je udobno, moramo iti naprej. 

Če pride ta karta pri zdravju, pomeni, da se nekaj dogaja in da mi tega še ne vidimo. Dobro je, 
da pogledamo ledvice in nadledvične žleze, saj prihaja od zadaj. Prav tako je treba spremeniti 
prehrano in iti dieto. Treba je pogledati kaj toksičnega jemo in dati to ven iz prehrane. Prav 
tako je treba fizično premakniti telo in dati toksine ven. 

OBILJE

To je as karta. 

Če pride ta karta pri moškemu, je to super moški. Opis je zorba Buda, tako, da je lahko 
istočasno zelo šarmanten in tudi duhoven. 

Karta prav tako nakazuje na potrditev in na denar. Na njej je narisano veliko stvari. Enkrat 
nas lahko pokličeta sonce in luna, drugič knjiga… 

Če pride ta karta glede zdravja, bi priporočala, da se začne gledati sončni vzhod, dihati luno, 
se povezovati z naravo, brati knjige, istočasno pa bi zaupala, da se lahko pozdravim sama. 

Če pride ta karta za selitev ali za projekt, je prav tako vrhunska.
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BREME

To je karta številka 6.

Ta karta pomeni, da nosimo stvari, ki niso naše.
Če pride ta karta glede partnerstva, pomeni, da je vse na nam. 

Če pride ta karta glede zdravja, pomeni, da smo bolne, ker nosimo taščo, svojo mamo ali 
nekoga drugega. Skrajni čas je, da odložimo ta nahrbtnik, saj bomo vsak čas padle dol. 

Če pride ta karta glede nove službe, pomeni, da bo vse na nam. 

Če pride ta karta glede določene osebe, nakazuje, da je zelo obremenjena ali pa bo vse dala 
na nas. 

To je karta, kjer se moramo razbremeniti in predstavlja SOS. 

PREBOJ

To je karta z rimsko številko 11.

Nakazuje, da je tik pred tem, da ekonom lonec poči, zato je treba nujno zaropotat, nekaj 
spremeniti, narediti, se premakniti. Ker pa je šlo vse predaleč, bo pa zagotovo nastala neka 
kolateralna škoda. Ko bomo sedaj postavile mejo, bodo osebe na drugi strani presenečene, 
saj nas niso navajane na tak način. Ne bo lahko in nek davek bo treba plačati.  

Če pride ta karta glede zdravja, pomeni, da moramo nujno nekaj narediti. 

Če pride ta karta glede službe, bo to težka pot in ne bo enostavno, moramo pa prebiti. Kaže 
na težo. 

DOZORELOST

To je as karta.

Ko dobimo to karto, nas je Univerzum nagradil. Me smo naredile svojo delo, ogromno smo 
vložile, sedaj pa prihaja potrditev in blagoslov. Vse bo šlo v našo smer, ne glede na to da so 
okoli grozne karte. Cel Univerzum nas podpira in samo čakamo, da poberemo plodove.

Če pride ta karta glede zdravja, pomeni, da povsod vse cveti. To je energija pomladi, 
Vizionarke. Mogoče je treba prečistiti jetra, ampak vse bo v redu. 

Če pride ta karta glede partnerstva, pomeni, da bo ta odnos zelo zrel in ne bo dramatičen. 
Po navadi je to zadnji odnos, kjer smo se pred tem nadelale.

Če pride ta karta glede kariere, bo vse v redu in ne bo nobenih dram.
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NAVZOČNOST

To je karta številka 5.

Opominja nas, da moramo biti prisotne v sedanjem trenutku. Če nismo, lahko pademo. Ne 
smemo razmišljati o prihodnosti ali preteklosti in bodimo tukaj.  

Če pride ta karta glede partnerstva, lahko pomeni tretjo osebo ali pa da smo me ali naš 
partner premalo prisotni. 

Če pride ta karta glede potovanja, moramo biti zelo pazljive, da nas ne bodo okradli. 
V vsakem primeru je pomembno, da smo v telesu in v sedanjem trenutku, ne pa kaj bo čez 
6 mesecev. 

POGOJENOST

To je karta z rimsko številko 15.

Pomeni, da se še ne zavedamo svoje moči in kdo smo. Na karti je prikazan lev, ki je bil 
vzgojen skupaj z ovcami. Ko se je končno pogledal v odsevu vode, je videl, da je lev. Moramo 
živeti svojo moč in se postaviti zase. To ne pomeni, da se postavimo nad osebo. Čas je da 
zaživimo svojo naravo v službi in v zdravju. 

Če pride ta karta glede partnerstva, pomeni, da mora obstajati odnos dveh enakovrednih 
partnerjev. 

Karta nas vabi, da si upamo biti kar smo in da se ne skrivamo več. 

POTOVANJE

To je karta številka 8.

Tam kjer smo, še ni končna postaja. Moramo se premakniti, nekaj narediti in vse skupaj bo 
še nekaj časa trajalo. Na karti je narisano sonce na koncu tunela, ampak vse skupaj ne bo 
tako hitro.

Če vprašamo ali bomo dobile stanovanje konec meseca, nakazuje, da stanovanje bo, ampak 
bo trajalo dlje. 

Če vprašamo ali bo prišel partner v naslednjih 6 mesecih, nakazuje, da bo prišel, ampak 
mogoče ne v 6 mesecih. 

Karta lahko nakazuje tudi, da gremo na potovanje in da se premaknemo iz cone udobja. V 
vsakem primeru je treba slediti cilju ne glede na meglo, da se ne smemo ustavljati na poti in 
da je treba pustiti distrakcije. Pred nami mora biti vedno cilj in lahko, da bo vse skupaj trajalo 
dlje časa, kot smo mislile. 

Če pride karta v obstoječem odnosu, lahko kaže na meglo in da je treba določene stvari 
razrešiti. Drugače je pa odnos dober, ker je sonce na koncu tunela. Treba je stremeti k 
skupnemu cilju in na temu delati. 
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ZDRAVLJENJE

To je as karta.

Je zelo povezana z zdravjem. Nakazuje na več stvari. Lahko, da je nekaj z maternico ali s 
čustvi. Stare rane so prišle na površje in čas je, da se zacelijo. 

Če pride ta karta v obstoječem odnosu, pomeni, da bo ta odnos partnerja odprl in da bodo 
zaradi tega prišle na površje vse rane. Te stvari je treba najprej pozdraviti, da imata lahko 
partnerja kvaliteten odnos. 

Če pride ta karta v osebnem branju, nakazuje na to, da pogledamo svoje notranje rane, ki 
preprečujejo določeno manifestacijo. V vsakem primeru je nekaj za pozdraviti. 

Če pride ta karta za določeno osebo, nakazuje, da imata priložnost, da se skupaj pozdravita. 

Če pride ta karta za zanositev, nakazuje, da si vzamemo nekaj časa zase, da poskrbimo za 
svoje hormone in nato zanosimo. 

Če pride ta karta glede kariere, pomeni, da je ta smer za nas, ampak je treba vseeno najprej 
pogledati vase kateri del v nas moramo pozdraviti, da se nam ta želja uresniči. 

Ta karta je zelo lepa, ampak zahteva, da se določene emocionalne stvari pozdravijo. 

RAZCVET

To je as karta.

Nakazuje, da moramo biti v ženski energiji. Je zelo magnetična karta.

Če pride ta karta za zanositev, za kariero ali za partnerstvo, so same potrditve. 

Če pa sprašujemo kaj narediti, pa nam karta sporoča, da moramo biti magnetične in da 
povečamo to energijo. 

Če pride ta karta glede zdravja, ni tako hudo kakor mislimo, istočasno moramo pa delati na 
ženski energiji. V temu je rešitev. 

SEN

To je karta številka 6.

Velikokrat si želimo hišo, partnerja in novo službo. Mislimo, da ko bomo to dobile, bomo 
srečne. Ta karta nam pravi, da so to pravljice. Najprej moramo biti v sebi cele in polne. Ko 
bomo to imele, bo vse ostalo prišlo k nam. Zunanje stvari nas ne bodo osrečile.

Če pride ta karta glede določene osebe, smo si jo najverjetneje preveč pravljično narisale. 
Treba je pogledati bolj realno sliko. 

Če pride ta karta kot naloga, pa pomeni, da v sebi najdemo vse tisto kar si želimo od zunaj in 
pogledamo kje v življenju nas nosijo iluzije v smislu kje smo naivne na način, da nismo v svoji 
moči, ampak smo kakor princeske na zrnu graha, kjer vsaka zunanja stvar vpliva na nas. 
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Če pride ta karta glede zanositve, je treba nabirati moči v sebi, šele nato se bodo stvari 
zgodile navzven. 

ONKRAJ ILUZIJ 

To je karta z rimsko številko 20.

Močno spominja na jogo obraza, saj so na njej narisane žleze v glavi.

Če pride ta karta za moškega, je to top moški. 

Če pride ta karta glede kariere, je prav tako izjemna karta. 

Je ena izmed močnejših kart in velika potrditev. Kaže na to, da smo zelo močne in da vidimo 
skozi. Me smo na čelu in vse bomo rešile.

Ta oseba se lahko sprosti v najgloblji resnici, ker je razlika med sanjami in resničnostjo že 
znana. Kar manifestiramo, se bo zgodilo. Predstavlja moč in intuicijo. 

PUSTOLOVŠČINA

To je as karta.

Velikokrat jo dobimo na področju kjer si nekaj želimo, ampak hočemo od Univerzuma, da 
nam potrdi, da bo vse vredu in da bo točno tako kot smo si zamislile, če ne, se tega ne 
gremo. Univerzum pa pravi, da je treba vstopiti v novo izkušnjo brez, da vemo kaj bo. V to 
stvar je treba vstopiti kot v pustolovščino. Ne smemo se vedno držati znanega. Treba je iti v 
neznano.

Če pride ta karta glede določenega moška, lahko nakazuje, da je za eno noč in da ni za 
poročit. Seveda ni nujno.

Če pride ta karta glede zdravja, je povezana z jetri in jih je treba prečistiti. 

Če pride ta karta glede nove službe, bo super, ampak ne bo ravno tako kot smo si zamislile. 
Treba bo improvizirat, ampak moramo iti v neznano. 

PRIMERJANJE

To je karta številka 5.

Velikokrat se primerjamo z drugimi. Hrast in bambus sta vsak po svoje čudovita a sta čisto 
različna. 

Če pride ta karta glede partnerstva, lahko pravi, da tega odnosa ne primerjamo s prejšnjim. 

Če pride ta karta glede nove službe, pomeni, da bo služba v katero gremo drugačna kakor 
prej ali pa bomo mogle biti me drugačne.

Če pride ta karta glede tega, da smo med dvema opcijama, pomeni, da nobena ni slaba, 
ampak je vsaka popolnoma različna. 
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Če pride ta karta glede zdravja, pomeni, da je več možnih stvari. Treba si je pregledati 
hormone in kri ter primerjati rezultate. Na osebnem nivoju pazimo, da se ne primerjamo z 
drugimi, pri zdravju pa pogledamo več stvari, da dobimo celo sliko. 

Če pride ta karta glede moškega in sprašujemo ali naj gremo z njim v zvezo, je treba paziti, da 
ga ne primerjamo s sliko, ki smo si jo naredile v glavi. Prav je, da vemo kaj hočemo in kakšen 
odnos si želimo. Ni pa treba biti vse po takšnem modelu kot ga želimo. Ne izgubiti tega 
kar ponuja bambus, zato ker hočemo hrast. Lahko se tudi zgodi, da nas partner primerja z 
bivšo ženo ali z mamo. Tretja varianta pa je, da same primerjamo sebe z njegovo bivšo. Ne 
moremo se primerjati s hrastom, če smo bambus. Če je moški šel stran od hrasta, tega več 
ne želi. 

Če pride ta karta in smo samske, je treba najti drugačnega moškega, kot smo ga imele do 
sedaj. V primeru, da smo imele same hraste, je treba najti bambus. 

NEDOLŽNOST

To je karta z rimsko številko 19.

Tukaj se lahko zahvalimo Univerzumu, da nas spomni, da ni vedno vse na nam, da si lahko 
damo dol nahrbtnik in da se sprostimo. Smo zaščitene in smo otrok od Univerzuma. 

Ta karta velikokrat pride ko mislimo, da je vse na nam, da moramo vse razumeti in narediti. 
Spomni nas tudi, da premalo sprejemamo. 

Če pride ta karta glede določenega moškega, nakazuje, da nas bo čuval in nas nosil kot 
Kraljico. Je totalen Kralj in Skrbnik ter odličen oče. 

Če pride ta karta glede zdravja, pomeni, da moramo iti nazaj v energijo lahkotnosti. Preveč 
smo obremenjene. Moramo se odpreti in sprostiti. Telo ne more biti zdravo, če smo zakrčene. 
Lahko rečemo Univerzumu, da gremo ponoči spat, ona pa naj nas regenerira in zdravi. Vse 
bo v redu. 

Ta karta lahko tudi pride če kdo umre in nakazuje, da je večkrat z nami. Je kakor oče iz nebes.

MI SMO SVET 

To je karta številka 10.

Če pride ta karta glede tega, da želimo napisati knjigo ali zamenjati službo, pomeni, da bo šlo 
vse skupaj po svetu in se bo dotaknilo veliko ljudi. 

Če pride ta karta glede partnerstva, pomeni, da bomo skupaj z njim ustvarjali in da nas bo 
zelo podprl pri poslanstvu. Skupaj bosta ustvarila nekaj lepega. Prav tako nas spomni, da 
držimo s partnerjem, ker je svet že tako zakompliciran. Če pa želimo s partnerjem končati, 
pa je treba narediti lep konec in ne podirati mostov. Treba je držati skupaj, se podpirati in 
ostati prijatelj.

Če pride ta karta za zanositev, se bo absolutno povečalo prebivalstvo sveta. 

Če pride ta karta glede poslanstva, pomeni, da delimo talente, da postanemo večje in da se 
ne skrivamo. 
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Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje, da se povečamo, da gremo ven in iz svojih okvirjev. 
Vse skupaj ni tako hudo, je rešljivo, vseeno pa je dobro, da se poišče neko znanje iz tujine. 
Treba je narediti stvari izven okvirja in narediti več stvari – zamenjati vadbo, pogledati feng 
shui, vzeti več superživil, si pregledati hormone, kri… ni dovolj samo ena stvar. Ni karta 
navznoter, ampak navzven. 

Je zelo pozitivna karta in nakazuje, da se bo nekaj povečalo. 


