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POVEZAVA Z UNIVERZUM IN KARTAMI

Kadar nas nekdo prosi, da mu pogledamo v karte, je potrebno iti v kanal in prositi za pravi 
odgovor za osebo, ki sprašuje. Ena karta lahko pokaže pri določeni osebi čisto nekaj drugega 
kot pri drugi. Vedno izstopajo drugačni liki in sporočila. Enako velja kadar sprašujemo zase. 
Zato je zelo pomembno, da se gre prej v energijo, ne pa da se bere karte na hitro. To se še 
posebej nanaša na vprašanja v zvezi s prelomnicami v ljubezni, karieri…

Dobro je, da ne dajemo vprašanj iz ega, v smislu, da želimo nadzorovati določene stvari. 
Takrat ne bo prišel pravi odgovor ali pa ga ne bomo razumele. Sprašujemo takrat ko čutimo, 
da potrebujemo odgovor. 

Univerzum velikokrat govori z nami preko slik, znakov in občutkov. 

Karte so eden izmed jezikov Univerzuma, 
preko katerih se pogovarja z nami. 

Če smo živčne, slabe volje in samo nekaj mečemo, ker hočemo odgovor, se Univerzum ne bo 
hotel pogovarjati. Najprej je treba iti v svojo energijo in potem se zgodi prava komunikacija.  

Odgovori so vedno v nam, 
karte pa nam pomagajo razumeti energijo slikovno. 

POMEN KART

ZAVEDANJE

To je karta številka 6. 

Ko jo dobimo, nam karta ponavadi pove, da se nam bo določena stvar razjasnila, nekaj kar 
je bilo do sedaj skrito in nedostopno, se bo odprlo in skristaliziralo. 

Sama berem to karto tudi tako, da se bo rodil otrok, saj je sredi meglene in skrite postave 
narisan otrok. Če bi bilo tukaj vprašanje ali bo nekdo letos zanosil, je odgovor: »ja«. V primeru, 
da nekdo ne more zanositi in sprašuje kaj se dogaja, bi bil tukaj odgovor, da je oseba plodna, 
ampak je treba nekaj prečistiti, da se bo zgodila oploditev. 

Če nekoga zanima za projekt ali je določena stvar prava odločitev, se s to karto pokaže, da 
se bo nova služba ali projekt rodil. 

Če pride ta karta za partnerstvo, potem nakazuje, da je oseba za katero sprašujemo znotraj 
krasna, ampak mora določene stvari sčistiti. Enako se lahko nanaša na partnerstvo samo, 
katerega je potrebno sčistiti, da bo lahko trdno. 

Če pride ta karta glede zdravja, potem nakazuje, da je potrebno narediti detox, saj je v telesu 
nepretočna energija in megla. Ta karta obeta zdravljenje, da se bo vse uredilo, pozdravilo in 
razrešilo. V vsakem primeru pa je treba umakniti meglo, da se pride do nove energije.  

To je karta konca in začetka. Vabi nas, da pogledamo na situacijo tako, da se umaknemo 
vase, da umaknemo vso zunanjo meglo in hrup ter poiščemo odgovor v sebi. 
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KOMPROMIS

To je karta številka 6. 

Opozarja nas, da moramo paziti, da ne naredimo kompromisa in gremo čez sebe. Na sliki 
sta prikazana dva evnuha. To so osebe, katerim so odrezali moda, da niso bile konkurence 
kralju. 

Če pride ta karta pri ženskah glede zdravja, potem je nekaj narobe s hormoni in jajčniki. 
Lahko, da je resno opozorilo, saj nakazuje na to, da smo šle velikokrat čez sebe, čez svojo 
zmogljivost, energijo ter da nismo bile prijazne do sebe. To je nekaj kar je odrezano. Mogoče 
je bila operacija ali da je treba kaj odrezati. Če se sprašuje za kakšno operacijo in so okoli nje 
dobre karte, potem je dobro to stvar odrezati. 

Če pride ta karta glede odnosa ali je dobro ostati v njemu oz. kakšna je oseba na drugi strani, 
potem kaže na težak odnos. Lahko, da se imata osebi zelo radi, ampak je preveč prilagajanja. 
Da ta odnos obstane, lahko pride do tega, da gremo čez sebe ali pa da odrežemo same sebe. 
Lahko tudi nakazuje, da smo v nekem odnosu zaradi kompromisa – npr. otroka. V primeru pa, 
da so okoli nje same dobre karte, pa je lahko tudi to, da imamo izjemno dobrega partnerja, a 
smo preveč stroge do njega in ne delamo kompromisov, zato je dobro, da ga naredimo tudi 
me. Ljubezenski odnos je kompromis, ampak ne, da gremo čez sebe. Kompromis je lahko 
film, ne pa, da smo npr. v zvezi kjer ni spolnosti. 

Če pride ta karta pri zaposlitvi, lahko kaže na to, da smo še vedno v njej, ker nam plačuje 
račune. Na dolgi rok ni dobro te stvari ohranit, saj se energija reže. 

Karta je resno opozorilo, da ne gremo čez sebe, saj se nam bo poznalo kmalu na zdravju.

CELOVITOST

To je karta z rimsko številka 14. 

Ponazarja blagoslov in da bo vse v redu. 

Če pride ta karta glede odnosa, prikazuje žensko in moško energijo, kar pomeni, da gresta 
partnerja skupaj naprej. 

Če pride ta karta glede zdravja, prikazuje, da se bo vse rešilo in da je treba odgovor najti v 
sebi. Naše telo bo to stvar premagalo in rešilo. 

Če pride ta karta pri vprašanju kot je: »Ali naj kupim to hišo?«, nakazuje pravilno odločitev, 
kjer bomo podprte z dobrim feng shuijem.

Če nas zanima ali bomo zanosile, prikazuje sliko, kjer se iz partnerstva rodi novi yin-yang, 
torej rojstvo, ravnovesje, blagoslov, celovitost. 

Je ena najboljši kart in potrditev karkoli vprašamo. Tudi če so okoli zelo slabe karte, bomo to 
stvar premagale. Ker je karta z visoko rimsko številko, je močnejša od drugih. 

V primeru, da bi prišla v branju skupaj s karto »kompromis« in bi vprašale: «Ali je odnos 
pravi?«, bi bilo sporočilo, da je odnos pravi, ampak je treba stvari urediti, da ne gremo s 
partnerjem čez sebe, da se vsak izrazi, da ne potiska navzdol čustev in potreb ter, da ne 
»odrežemo jajc svojemu partnerju«. 
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DAJANJE

To je karta asa.

Nakazuje na blagoslov. Če nas zanima ali bomo dobile določeno stvar, je odgovor pritrdilen.
Istočasno pa ta karta nakazuje na to, da začnemo dajati svoje darove in talente. Treba je dajati 
iz naše polnosti. Oseba na karti žari, je polna energije in daje ven iz tega. Ne smemo dajati 
ven iz izčrpanosti, moremo se najprej napolniti, sploh če se pojavi zraven karta »izžetost«. 

Na karti je Zdravilka, ki daje hrano in skrbi za vse, ampak je istočasno sočna. 

Včasih kaže ta karta tudi na to, da moramo dati več svojega dela v določeno stvar. Če želimo 
npr. shujšati, moramo več vložiti, da nam lahko pride Univerzum naproti. 

Če pride ta karta pri vprašanju glede določenega moškega, je odgovor Univerzuma: »Če 
si želiš Kralja, bodi Kraljica.« Bodi to, kar si želiš dobiti.”  Karta nas opozarja ali smo to, kar 
želimo manifestirati. 

IZŽETOST

To je karta številka 9 in nasprotje karti »dajanje«. Nakazuje na izgorelost, prejšnja karta pa, 
da dajemo iz polnosti. 

Je zelo robotska karta, kjer kaže na izsušitev hormonov. Prav tako je zelo kovinska energija. 
Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na zelo resno opozorilo na izgorelost.

Če pride ta karta glede odnosa, pomeni, da partner ne skrbi zase in da ne more živeti sebe, 
ker je izgorel. Lahko tudi nakazuje, da se je odnos izčrpal in da prihaja do neke nulte točke. 
Stvari se vedno da na novo urediti. Smo bitja vode, ki nikoli ne izgine. Včasih mora ljubezen 
zamenjati obliko, tako da se da rastlino zaliti in ta ponovno zraste. To ne pomeni, da moramo 
iti takoj iz odnosa, ampak, da je treba nekaj narediti. 

Če pride ta karta pri zanositvi, kaže na to, da ne moremo zanositi ker je naša ali partnerjeva 
nadledvična žleza preveč izčrpana. Tukaj lahko postavimo podvprašanje: »Dragi Univerzum, 
pokaži mi hormone ženske in moškega«. Tukaj pogledamo katera oseba je izgorela. Lahko, 
da je problem pri partnerju, ne pri nas. 

OBSTOJ

To je karta z rimsko številko 1. 

Je zelo lepa karta, istočasno pa kaže, da moramo biti nekaj časa same. Če nas zanima kdaj 
bomo spoznale pravega partnerja, je odgovor, da moramo biti najprej same sebi partnerke, 
šele nato bo prišel on. Istočasno nam pravi, da preveč skačemo iz veze v zvezo in da ne 
znamo biti same. 

Če pride ta karta glede uspeha projekta, je sporočilo, da je treba iti najprej vase in v svojo 
energijo. Karta namreč ne prikazuje veliko zunanjega delovanja. Najprej se moramo umakniti 
vase, v svojo moč in nato delovati navzven. 

Če pride ta karta pri nakupu nove hiše, je treba še malce počakati, manifestirati in kreirati. 
Karta prav tako kaže, da je dobro, da se za nekaj časa umaknemo in da gremo vase. Včasih 
je treba iti 2 koraka nazaj, da gremo lahko 10 korakov naprej. To se nanaša tudi na zdravje. 
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Čas je da se počiva, umiri in da smo bolj same s sabo. Univerzuma ne moremo slišati, če se 
ne umirimo. Nakazuje nam tudi, da gremo gledati sonce, luno, urediti cikel, hormone, da se 
umirimo, več počivamo in poslušamo. 

Če imamo okoli sebe preveč informacij in ne vemo kaj narediti, je sporočilo te karte, da 
vprašamo sebe, kaj me čutimo. Včasih je dobro, da ne naredimo ničesar – nič ne delam, pa 
je vse narejeno. Ta karta ne nakazuje, da moramo iti v akcijo. 

ODLAŠANJE

To je karta številka 4. 

Nakazuje na Kraljico samosabotaže. Univerzum nam pravi, da se naj že enkrat nehamo 
sabotirati, odlašati in da naj gremo v akcijo na področju, ki nas zanima. Ženska ima barvno 
obleko, živi v črno-belem svetu in gleda v barve skozi okno. To pomeni, da je čas, da zaživimo 
to kar si želimo, da vstopimo vase, v svojo energijo in v svoje obilje. 

Tudi če si želimo novega partnerstva, moramo najprej vstopiti v stvar energetsko, da dobimo 
nato materialno. Ali živimo frekvenčno kot, da imamo to stvar? Ali delujemo tako?

Tukaj ne smemo več odlašati in čakati. 

SHIZOFRENIJA oz. RAZDVOJENOST

To je karta številka 2. 

Nakazuje našo neodločnost, ko ne vemo ali bi ali nebi. Istočasno kaže na to kako zelo se 
izčrpavamo ko gremo en korak naprej, nato se ustavimo, ko začnemo in nehamo. Treba je 
iti ven iz uma, skočiti, izbrati in narediti. 

Če pride ta karta pri določeni osebi, nas lahko »malce skrbi«. Nismo zato tukaj, da rešujemo 
druge. V tej zvezi bi se lahko pokazale kakšne mentalne težave. 

Če pride ta karta pri vprašanju ali naj naredimo prvo ali drugo stvar, je odgovor tretja stvar. 
Ker sprašujemo, potem že ni prav. 

Če pride ta karta kot sporočilo za nas, pomeni, da smo preveč neodločne. Prav tako je treba 
včasih poskrbeti za mentalno zdravje in za možgane. Lahko, da je preveč vnetnih stanj. 

MORALNOST

To je karta asa. 

Ne pomeni nič kaj dobrega.

Če pride ta karta glede določenega moškega, nakazuje, da bo življenje z njim zelo težko.

Če pride ta karta pri zaposlovanju, bo ta oseba zelo težka. 

To je oseba, ki je po predpisih in izjemno moralna oseba. 
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Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na glavo in maternico, izsušenost ter vnetje. Prav 
tako je na srcu kletka. Pravi nam, da se moramo v življenju sprostiti in dodati sočnost. Dobro 
je, da zaplešemo in da poženemo energijo. Ne smemo biti »preveč pridne«. Tukaj je treba 
pogledati komu se prilagajamo. 

Oseba na karti je stisnila iz svojega telesa vse življenjske sokove. Čisto se je posušila, kar 
pomeni suhost hormonov in življenjske energije. To lahko tudi nakazuje kakšnega trdega 
moškega, ki nima več testosterona in nam želi nadzorovati življenje.  

Če pride ta karta glede odnosa, nakazuje, da se je izsušilo in da je treba nekaj narediti. 

PREJŠNJA ŽIVLJENJA

To je karta z rimsko številko 18.

Nakazuje na težko situacijo, kjer predelujemo staro karmo, družinske zadeve, družinske 
vzorce, sploh če je glede zdravja. Treba je najti šivankino uho. Pravi nam, da bo to zelo 
težko rešljiva situacija, ampak, da vseeno obstaja šivankino uho oz. rešitev. Moramo biti zelo 
umirjene in v svoji energiji, da vse skupaj rešimo. 

Ne obupati, težko je, ampak v nerešljivi situaciji vedno obstaja luknja. To je karta, ki od nas 
zahteva 1000%. Treba je počakati na pravi trenutek in niti trenutka več. 

Če pride ta karta glede zanositve, nakazuje, da bo zelo težko, da bo trajalo nekaj časa in da 
bo kakšna genetska stvar. 

Če pride ta karta glede partnerstva, nakazuje, da je partner povezan z družino glede 
določenih stvari in da je v tem ujet. 

SKOPUH

To je karta številka 4. 

Izgleda zelo grozna, saj je na njej narisana zgubana starka, ki drži zaklad. 

Če pride ta karta glede partnerja, pomeni, da zelo drži čustva in da se je treba potruditi, da 
dobimo kaj od te osebe. 

Če pride ta karta za naše delo in poslanstvo, pomeni, da držimo svoje talente, jih skrivamo 
in jih ne živimo. 

Če pride ta karta glede prodaje nepremičnine, lahko nakazuje, da če bomo preveč odlašale, 
bo padla vrednost stvari, ki jo želimo prodati. Je pa treba pogledati tudi ostale karte. Če 
so okoli lepe in take, ki se nanašajo na pasivnost in na notranji svet, je vseeno bolje malce 
počakati. V primeru pa da so okoli aktivne karte, je pa treba iti v akcijo in stvar prodati.

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje, da nekaj zadržujemo. Prva asociacija so težke 
kovine, ledvični kamni ali kamni v mehurju. V telesu se dogaja nekaj fizičnega, notri je preveč 
kovin, zato je treba narediti detox. To je lahko tudi zaradi preveč špinače in mandljev. 
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PLAVANJE S TOKOM

To je karta asa. 

Pravi nam, da se moramo prepustiti. Včasih nam Osho ne da rešitve, ker še ni čas, zato nam 
pove, da moramo plavati s tokom in bomo tako videle kam nas bo odpeljalo. 

Treba je iti v energijo sproščenosti in na tak način bodo prišli rezultati. To ni aktivna karta. 
Velikokrat mislimo, da je določena rešitev v tej smeri, ampak življenje nas odpelje v drugo 
smer in tam je v bistvu še boljše za nas. Če se ob manifestaciji sprostimo, nas Univerzum 
odpelje na boljše, kot si me mislimo. Me manifestiramo cilj, pot pa je v rokah Univerzuma. 

Če pride ta karta glede zdravja, je treba delati na elementu vode, poskrbeti za pretočnost 
ter limfo. 

Če pride ta karta glede partnerja, nakazuje, da je zelo šarmanten, zabaven, seksi, ampak ni 
nujno, da je preveč zanesljiv, je kakor ga voda odnese.  

PRIJATELJSTVO

To je karta številka 2. 

Nakazuje na najlepši možni odnos. Če nas zanima glede partnerstva, je to res pravo. Na 
karti sta dve samostojni bitji. Vsaka ima svoje korenine in svojo krošnjo. Obe se odločita 
zliti v odnos dveh samostojnih bitij. To ni odvisniški odnos, ampak zelo zrel. Če pa že vemo, 
da odnos za katerega sprašujemo, ne pelje nikamor, ga je pa treba zaključiti na prijateljski 
način. Spomni nas, da ohranimo lepo energijo, dostojanstvo in da ne gremo pod svoj nivo. 

Če pride ta karta glede zdravja, ni tako hudo, kakor mislimo in nas naj ne skrbi. Kaže nam 
na obilje in zdravje.

Če pride ta karta glede projekta, bo vse izjemno.

Če pride ta karta glede nakupa hiše, bomo zelo podprte. 

Če pride ta karta glede določene stvari na sodišču, nakazuje na to, da ostanemo spoštljive 
in prijazne. To ne pomeni, da smo predpražnik, ampak, da smo tiste, ki smo bolj vrlinske in 
zrele. 

Ne glede na to kaj nas zanima, imamo potrditev. Po številki sodeč ni tako močna, vseeno pa 
prinaša lepo energijo. 

ZAZIRANJE VASE

To je karta številka 4. 

Poziva nas, da ne razpršujmo svoje energije. Velikokrat si nekaj želimo, potem pa pride 
zraven veliko glasov. Pravi nam, da jih ignoriramo in da gremo v svojo Čarobnico, ki je v svoji 
spolni energiji v svoji moči.

Ne poslušati drugih in novic. Ta energija je bila okoli nas zadnje 2 leti in velja tudi za to leto.
Če pride ta karta glede zdravja, je treba okrepiti Čarobnico in vodo. Moramo iti vase, se 
umiriti in urediti hormone. 
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Velikokrat kaže vse skupaj na anksioznost, na težave z ledvicami, nadledvično žlezo ali 
maternico. 

VODSTVO

To je karta številka 3.

Na karti je oseba, ki se boji in je zataknjena. Potem je pa druga različica osebe, ki razpre krila 
in poleti. 

Pravi, da gremo naprej, da razpremo krila, da nas čuva Univerzum, da smo varne in vodene. 

Če nas skrbi glede določenih skrbi, se je treba odpreti, upati in iti naprej.

Če pride ta karta glede odnosa in če čutimo, da se ta končuje, nam sporoča, da gremo naprej. 

Če ne vemo ali naj odpremo podjetje in istočasno nimamo pojma, nam karta sporoča, da jo 
odpremo ter da bomo dobile sproti pomoč in znanje. 

Če pride ta karta glede zdravja, bomo vedno našle rešitev, na poti bomo vodene in prišle 
do pravih ljudi. Na karti so narisana pljuča in prsni del. Dobro je, da se pri takih vprašanjih 
pogleda kateri del je izpostavljen na karti. Tukaj je Kraljica – pljuča, hrbtenica, prsi. 

ZORENJE

To je karta številka 9.

Sporočilo je, da smo končno zrela češnja in sedaj je tu naš čas. Iz semena je zraslo drevo in 
nato sadež. Tako kot češnja, ki je zrela, pade dol, tako se bo tudi stvar za katero sprašujemo, 
razrešila in uredila. 

Karta nam pravi, da smo vse uredile. Stvari bodo lahke in se zgodile se bodo same od sebe. 

Če pride ta karta pri vprašanjih: »Ali sem pripravljena na novo službo?«, »Ali je čas, da grem 
naprej?«… je odgovor vedno: »da«.

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na zrelost – npr. jajčniki. Če nas zanima glede 
zanositve, bomo zanosile, ker so jajčniki zreli. Tako, da je treba delati na sočnosti.

Če pride ta karta glede partnerstva, pravi, da sta osebi zreli za odnos. 

»Preboj« karta je treba narediti korak naprej in vse skupaj ne bo lahkotno, pri tej karti pa bo 
korak naprej lahkoten. 

POLITIKA

To je karta številka 7. 

Če pride ta karta glede določene osebe, sporoča, da nam nekaj laže, skriva in nas prinaša 
naokoli. Določene stvari so prekrite, nekdo ne govori resnice, marsikaj je skrito, nekdo 
je lahko narcist. Včasih nam lahko kdo kaj skriva, da bi nas zaščitil. Vseeno moramo biti 
previdne glede določenih stvari, ki so nam predstavljene. 
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Če pride ta karta glede zaposlitve določene osebe, ta oseba ni najboljša. 

Če pride ta karta glede zdravja, nam lahko nakazuje, da je nekaj zamaskirano in da se ne 
bo takoj našlo. Na sliki je kača, ki je povezana s spolno energijo, z možgani in s hrbtenico. 
Lahko, da bo nekaj z živčnim sistemom. Mi mislimo, da je nekaj težava, je pa v bistvu samo 
posledica. Lahko, da je tudi kaj povezano z rezultatom, kjer mislimo, da je težava s ščitnico, 
ampak je v bistvu kriva prebava. Nekaj je skrito, zato je dobro, da se pogleda še enkrat. Vse 
skupaj je zavajajoče. 

Če pride ta karta glede nas samih, nakazuje, da si damo v življenju  velikokrat gor masko, da 
bi bile popolne in nekam pasale. Ker ne čutimo svoje vrednosti, postanemo to, kar nekdo 
želi od nas. Ta način uporabljamo, da bi bile ljubljene in vredne. Karta pravi, da je treba dati 
masko dol, saj smo pod njo jezne na osebo zaradi katere smo nekaj, kar nismo. Tudi mi 
lažemo same sebi. Konflikt in karma se nehata, ko določena oseba preneha igrati igro. Na 
nam je, da nehamo, ne glede na to kako nas kdo prisili, da smo nekaj, kar v bistvu nismo. Ta 
karta je bila zelo aktualna tudi v času Covida. 

Če pride ta karta pri podpisu določene pogodbe, jo je treba pogledati in prebrati še enkrat 
oz. jo dati v branje nekomu drugemu, ki se na to spozna.

ZAVEST

To je karta asa.

Če sprašujemo za moškega in dobimo to karto, kaže na to, da je ta moški top in izjemno 
možat. 

Če pride ta karta pri projektu, bo to zelo dobra stvar.

Če pride ta karta za nas, se bomo razširile. Nakazuje na potrditev.

Če pride ta karta glede zdravja, se bo vse skupaj rešilo, našle bomo rešitev.

Za kakršnokoli situacijo, je izjemno dobra karta in sporočilo, še posebej pa je izjemna v 
odnosih ter za kakšnega zaposlenega, saj bo ta oseba prinesla v naše življenje določeno 
širino. 

Sprejmi dar in dajaj drugim. Me smo gospodar in v svoji moči. To je karta moči, neodvisnosti 
in energetskega obilja. 

STRELA

To je karta z rimsko številko 16. 

Pravijo, da je to karta leta 2023 (*To si lahko pogledate tudi pri osebi Pam Gregory). Pomeni, 
da se nekaj starega ruši in končuje. Vse mora zgoreti, da vstanemo na novo kakor Fenix. 
Lahko se konča odnos, zgodi splav, verzija nas… ni nujno, da je kaj slabega. 

Treba je opazovati kako dve osebi padata dol iz gorečega stebra. Ne smemo se čustveno 
preveč vpletati, naj vse kar mora, odpade. Šele nato začnimo na novo ustvarjati. Zadnje 
dve leti smo se vsi vmešavali v situacijo Covida, sedaj je pa treba samo opazovati kako se 
določene stvari rušijo, dogajajo, prebujajo, ne smemo se pa vmešavati. To ne pomeni, da 
nam je vseeno, ampak da ne padamo na vsako provokacijo. 
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Karta kaže tudi na to, da če nam kdo nagaja, bo na koncu zažgal sam sebe. Me pa se samo 
umaknemo in pustimo. 

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na žleze, čakre, elektriko, srce, pritisk, premalo 
vode in preveč ognja. Lahko pomeni, da je živčni sistem pregret ali da ne moremo zanositi, 
ker je preveč ognja, tako, da je resno opozorilo in je treba dodati vodo.

Karta nam kaže, da pustimo in se umaknemo, ker ne moremo na ničesar vplivati. Staro 
gre in se novo gradi. Karta »preboj« pa je akcija iz naše strani. Naj se zgodi pepel, da lahko 
vstanemo iz njega. Strela je lepa in težka. Tako naj bi bilo tudi leto 2023. 

PROSLAVLJANJE 

To je karta številka 3.

Ima več pomenov. 

Če pride ta karta ko sprašujemo za določenega moškega, lahko pomeni, da mu je všeč več 
žensk in je Uživač iz vidika 5 elementov. Kadar pa smo v stabilnem partnerstvu, nakazuje, da 
gremo v energijo užitka, saj se preveč ukvarjamo s hišo in otroci. 

Če pride ta karta glede nas samih, nakazuje, da se sprostimo, da gremo v žensko energijo, 
da se vrnemo v svojo sočnost, zapeljivost in magnetičnost. Dobro je, da se povežemo z 
drugimi ženskami. 

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje, da smo preveč zategnjene, toge, da smo pozabile 
uživati v življenju, da smo preveč v Vizionarki in Kraljici ter da smo premalo v Magnetični 
energiji. To je karta sproščenosti, ovulacije in ni v energiji kjer bi bile ženske ves čas. Če smo 
v tej energiji, ne dosežemo v življenju veliko. 

Če nas nekaj zanima ali se bo zgodilo, pomeni, da bo sledila proslava. Po drugi strani pa nam 
Univerzum pravi, da smo preveč v trenutku in da premalo delamo za to kar si želimo. Treba 
se je usesti in stvar narediti, ne pa da smo iz danes na jutri. 

BOJ

To je karta asa. 

Če sprašujemo za določeno situacijo in dobimo to karto, se nakazuje na boje in da stvari ne 
bodo šle z lahkoto. 

Če pride ta karta pri partnerstvu, kaže na dramatično in stresno situacijo. 

Če pride ta karta za določeno osebo, se ta hoče z nami borit in tekmovat.

Po drugi strani je to tudi karta, ki nam pravi, da se nehamo bojevati. Veliko ljubezni lahko 
dobimo, če jo pustimo k sebi. Lahko kaže za določenega moškega, ki ne spusti partnerstva k 
sebi. To mu predstavlja boj, ne pa gradnjo. 

Če pride ta karta ko vprašamo zase, nam sporoča, da se nehamo bojevati. To ne pomeni, da 
se predamo in ne izražamo svoje resnice, ampak, da slečemo oklep in da rešimo situacijo.
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Če pride ta karta glede zdravja, kaže na preživetveno energijo, preveč smo v zakrčenosti in 
v simpatičnem živčnem sistemu. To ne more biti zdravo. Vse skupaj se nanaša na mehčanje 
kovine, na dodajanje vode in ognja. Lahko, da so kamni v ledvicah, limfni zastoji ali imunski 
zastoj. Če imunski sistem preveč dela in je ves čas napaden, je kar naenkrat zanj vsaka stvar 
napad. Lahko nakazuje tudi na težavo s sklepi, artritisom in huda zakrčenostjo. 

SILOVITOST

To je karta asa. 

Je tipična za primer kjer dobimo različne odgovore za različna vprašanja. 

Če pride karta pri vprašanjih ali naj naredimo določeno stvar, je odgovor, da nas ne more 
nič ustaviti, da smo kakor puščice, da bomo premagale vse ovire in da bo vse kakor smo si 
zamislile. Je energija Vizionarke, ki je ne more ničesar ustaviti. Enako velja za kariero in za 
premikanje.

Če pride ta karta glede partnerstva, je lahko oseba na drugi strani zelo manična, nestabilna, 
se zažene, je strastna, nam vse da, potem gre pa v drugo smer. To pomeni, da se na veliko 
zaljubimo, da je vse strastno, dramatično, nato se kregamo, smo narazen, pa zopet skupaj… 

Če pride ta karta pri zaposlitvi, je taka oseba zelo kreativna, ima veliko idej, ampak bodo z 
njo same težave. Oseba bo imela ideje, ampak bo prinesla v organizacijo kaos. 

To je karta jeter, ko ni miru. 

Če pride ta karta pri določeni osebi, lahko nakazuje tudi na neko odvisnost.  

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje dve strani ali smo zaradi silovitosti izgorele ali pa 
da bomo ne glede na to kar se nam je zgodilo, to prebile in premagale. 

Če pride ta karta glede določene zadeve na sodišču, nakazuje, da nam lahko druge osebe 
mečejo polena, me bomo pa na koncu zmagale. Glede na to kar se nam dogaja, bomo 
poletele naprej. Nihče nam nič ne more. 

Če pride ta karta v primeru ko gledamo za partnerjevo bivšo ženo, nakazuje, da bo v zvezi 
nagajala in da ne bo spustila. Če določena oseba ni v našem življenju, je njena energija lahko 
še vedno prisotna. 

SPREMEMBA

To je karta z rimsko številko 10.

Pravi, da smo sredi nevihte ali pa da ta prihaja. Stvari se bodo nato spremenile. Edina 
rešitev, da se to konča, je da gremo skozi nevihto. Življenje nas vabi v spremembo, saj se 
bodo določene stvari spremenile in ne bodo več statične. Edina stvar, ki se ne spreminja, je 
sprememba sama. 

Če pride ta karta glede zdravja, pomeni, da je treba določene stvari narediti, spremeniti in 
pogledati bilanco. Istočasno se nam zdi, da se vse spreminja in da je vse drugače. Treba je 
iti naprej. To je tudi stanje končanega Sade Satija, kjer določene stvari odpadejo, druge pa 
se sestavijo. 
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Če pride ta karta glede nakupa, je dobro malce počakati, ker se lahko stvari spremenijo. Ko 
piha, ni dober trenutek za močno delovanje. 

Je zelo lepa karta, ampak vsaka sprememba ima svoje izzive.

USTVARJALEC

To je karta asa. 

Predstavlja obilje.

Če pride ta karta glede določenega projekta, službe, novega koraka, nakupa hiše, glede 
določenega moškega, je odgovor vedno: »ja«.

Če nas zanima kako bomo prepoznale novega partnerja, je odgovor, da bomo začutile 
utelešeno in varno moško energijo. Sočna ženska dobi takšnega stabilnega partnerja. 

Karta nas tudi vabi v ustvarjanje tega kar želimo, da manifestiramo in kreiramo. Je spolna in 
duhovna energija, sproščenost in akcija. Na nam je, da nekaj naredimo, saj smo pripravljene, 
rezultat pa bo na koncu uspešen. 

Če nas zanima za nas, je dobro, da gremo v svojo energijo notranjega moškega, v energijo 
yang ter da živimo svojo moč.

IZOBČENEC

To je karta številka 5. 

Kaže na našega ranjenega notranjega otroka, kjer se nam je v otroštvu nekaj zgodilo, zaradi 
česar smo nehale verjeti vase ter zaupati vase, da smo vredne obilja, ljubezni in vidnosti. 
To je nekdo, ki misli, da je zaklenjen v kletki. V resnici ta ključavnica ni zaklenjena. Treba je 
poriniti vrata in preseči svoje občutke manjvrednosti. 

Govori o občutku, da smo izobčene iz raja. Vse si zaslužimo, treba pa je samo poriniti vrata 
ter vstopiti v svojo moč in vidnost. 

Če pride ta karta v partnerstvu, nakazuje, da se je našemu moškemu najverjetneje nekaj 
zgodilo. Lahko, da je bil zelo ranjen in se je zaradi tega odločil, da odnosi niso zanj.

Če pride ta karta v zdravju, nakazuje, da je naš odnos do neke energije zaklenjen, saj mislimo, 
da ni ključa. V bistvu se je pa veliko lažje regenerirati. Izgleda težko, a ni, tudi če dobimo neko 
diagnozo. 

Če nas zanima glede zanositve, mislimo, da ne bomo zanosile, a bomo. 

Glavno sporočilo je, da ni tako težko kakor si mislimo in ne pomeni, da nam ni nedostopno. 

Treba je pa narediti korak v energijo, da nam to pripada. 
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POGUM

To je karta z rimsko številko 8.

Je energija čiste Vizionarke, ki pomeni, da določeno stvar naredimo in da je pomembno, 
da imamo pogum. Sedaj je čas, da iz semena naredimo nekaj vidno, da zacvetimo, da 
aktiviramo, si upamo, se premaknemo. 

Če pride ta karta glede leta, nam sporoča, da bomo zacvetele in zažarele. 

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na jetra. Treba jih je razstrupiti in okrepiti. Ker iz 
ledvic zraste seme in roža, je treba pogledati tudi na kombinacijo ledvice – jetra. Lahko, da 
so ledvice preveč v stresu, zaradi česar ne more les zrasti.

Karta nas kliče k temu, da naredimo vidno, kar smo do sedaj skrivale, da moramo imeti 
pogum, da naj gremo v energijo Vizionarke, da si naj upamo iti v nov odnos in v novo službo.

Če gledamo za določeno osebo, je ta pogumna, močna in odločna. 

IGRIVOST

To je karta asa. 

Je zelo magnetična karta, ki govori, da ne smemo pozabiti na čudežno igrivost. Pomembno 
je, da smo kakor otrok in da ne pozabimo biti igrive. Ne glede na to kako težka je situacija, 
ko bomo vnesle sproščenost in igrivost, se bodo stvari razrešile. Življenje je igra in verjeti 
moramo v čudeže. Ne glede na to kaj se nam je v življenju zgodilo, moramo ohraniti energijo 
igrivosti. 

Če pride ta karta glede določenega moška, je seks z njim najverjetneje zelo dober, ampak to 
je pa to. Če so okoli karte kot so »lenoba« in »proslavljanje«, je boljše, da izberemo drugega, 
ki je bolj stabilen. 

Če pride ta karta za določen projekt, nam sporoča, da ga naredimo, ampak, da se zraven 
tudi zabavamo. 

Če pride ta karta glede zdravja, je treba dodati magnetično energijo, igrivost in sproščenost. 
Vse bo v redu, samo zaupajmo. Potreben je ogenj. Pri tej energiji nam lahko zelo pomaga 
Univerzum.

Če pride ta karta, ko želimo zanositi, pomeni, da smo preveč zakrčene. Treba se je sprostiti, 
uživati in biti v tej energiji, tako se bo zgodila zanositev. 

USPEH

To je karta številka 6.

Če nas zanima ali se naj lotimo določene stvari, je odgovor pritrdilen. Temu bo sledil uspeh. 
To velja za vsa vprašanja. 

Če smo v hudih situacijah v življenju in dobimo to karto, nakazuje, da so v življenju valovi. En 
trenutek smo na vrhu, potem je kakšen izziv in gremo dol. Treba je uživati v vsem. 
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Če pride ta karta glede določenega moškega, nakazuje, da je deloholik, da so mu pomembni 
uspehi, zunanji svet ter materialnost. 

Če pride ta karta glede zdravja, se je dobro vprašati ali je določena stvar, prehrana, superživilo 
dobro za nas. S to karto dobimo pritrdilen odgovor. 

ZAUPANJE

To je karta asa. 

Po navadi jo dobimo, ko ne vemo ali bi šle iz določene situacije, službe, odnosa… Takrat rade 
rečemo Univerzumu, da bomo šle iz tega ven, če nam da zagotovilo da bo tako in tako… 
Karta pa pravi, da moramo najprej zaupati in nato nam bodo zrasla krila na poti. Vsega ne 
moremo vedeti in predvideti. Če zaupamo Univerzumu, bo Univerzum zaupal v nas. 

Karta tudi pravi, da je čas, da gremo naprej, ker se nekaj končuje. Ne bo lahko, ker gremo 
v neznano. Ženskam nam iz hormonskega vidika neznano ni prijetno. Zaradi tega raje 
ostajamo nekje, kjer je znano. 

TIŠINA 

To je karta z rimsko številko 17.

Je zelo ženska karta. 

Če pride ta karta glede partnerstva in dobimo karto »tišina« ter karto »ustvarjalec«, je to zelo 
lep odnos. To pomeni, da ste ve luna in ženska energija, on pa je sonce in moška energija.  

Včasih ta karta pokaže tudi, da se moramo umakniti, narediti stvari v tišini, ne vsega razlagati 
in nato pokazati. To ne pomeni, da nekaj skrivamo. Včasih se je treba umakniti od določene 
osebe, situacije ali pa na splošno iti v sebe, v svojo tišino, da najdemo odgovor. 

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje hormone in žleze v glavi. Po drugi strani pa ni 
grozna karta. Vseeno je treba obnoviti žensko energijo, urediti hormone, se spočiti in iti v 
energijo vode.

Če pride ta karta glede projektov, nakazuje ustvarjalnost, kjer lahko downloadamo kreativno 
energijo.

Če kupujemo hišo in pride ta karta, ne pomeni, da je ta hiša slaba, ampak mogoče še ni čas 
za delovanje. Dobro je, da se malce premisli. 

Če pride ta karta glede zanositve, nakazuje, da bo še malce trajalo in da moramo iti v svojo 
energijo. Treba je dati čas vsemu.

POTRPLJENJE

To je karta številka 7. 

Nakazuje, da se bo nekaj zgodilo, ampak ne tako hitro kakor me mislimo. Seme je posejano, 
sedaj ga je treba zalivati. Stvari bodo trajale malce dlje kakor si me želimo, ampak se bodo 
na koncu realizirale. Potrebno je več potrpežljivosti in zaupanja. 
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Če pride ta karta glede zanositve, se bo ta zgodila. Večje potrditve ne mora biti.

Če pride ta karta glede novega partnerja, nakazuje na to, da bo prišel, ampak ne tako hitro 
kakor si me želimo. Za ta čas je dobro, da delamo na sebi. 

Če pride ta karta glede zdravja, kaže na prsa, trebuh, luno. To pomeni, da je treba urediti 
svoje ženske hormone in cikel. 

Če pride ta karta glede pravnih stvari, nakazuje na to, da moramo biti zelo prijazne, v ženski 
energiji, da bo vse skupaj trajalo, da je treba več stvari urediti in da bo konec v redu, saj 
bomo zmagale. 

STRES

To je karta številka 7. 

Če pride ta karta glede zdravja, je težava v stresu. To je en korak pred temu, da se vse poruši, 
tako, da je resno opozorilo pri zdravju. 

Če pride ta karta glede nove zaposlitve, nakazuje na stresno zaposlitev. 

Če pride ta karta glede partnerstva, prav tako nakazuje na težak odnos. 

Karta pravi, da je treba najti rešitev. Zelo je podobna karti »izgorelost«, samo da je en korak 
pred njo. 

Če pride ta karta glede določenega nakupa, kaže da ni pametno iti v nakup. Zopet odvisno 
od ostalih kart okoli.

Če pride ta karta glede zanositve, nakazuje, da se ta ne bo zgodila, ker je preveč stresa ali pa 
da sedaj ni pravi čas. Boljše je, da se za nekaj časa poslovimo od te ideje in napolnimo svoje 
baterije. Lahko, da je treba dati par stvari na stran. 

Če pride ta karta glede določenega projekta, se priporoča, da se ga lotimo, ampak, da se 
istočasno razbremenimo. Ženske si rade samo dodajamo stvari.

NOTRANJI GLAS

To je karta z rimsko številko 2. 

Lahko nas spominja na to, da delamo jogo obraza, da nosimo jajčka v sebi in da bo energija 
stekla.

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na to, da gremo v nego sebe, v spolno energijo, da 
delamo jogo obraza ter da gremo v regeneracijo. 

Če pride ta karta glede določenega vprašanja, nas vpraša kaj pravi naš notranji glas in da se 
naj na podlagi tega odločimo.

Če pride ta karta v partnerstvu in je zraven pozicionirana še karta »zavest« ali pa »ustvarjalec«, 
je to odlično za partnerstvo. Podobna je tudi karti »tišina«, samo da je tukaj prav tako 
magnetična energija. 
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Karta je tudi odlična za zanositev, za nove projekte, za potrditev. Istočasno pravi, da 
sprejmemo vse informacije, ampak na koncu ko sprejmemo odločitev, poslušamo sebe. 
Obrača se proti nam in nam pravi, da me že vemo kaj je naslednji korak, kaj je pravo, kaj ne 
in kaj si želimo. Univerzum se na tak način pogovarja z nami. 

ZAKLJUČEVANJE

To je karta z rimsko številko 21. 

Če pride ta karta glede vprašanja ali naj končamo odnos, pravi, da ja. Nekaj se zaključuje. 
Lahko, da je to obdobje v našem življenju ali pa da zaključimo stvari, ki za nas niso več dobre. 
Na nek način se puzzli sestavljajo, manjka samo še zadnji kos. 

Zaključevanje se lahko nakazuje tudi na končanje projekta, hiše, službo ali pa način delovanja. 
Kliče nas tudi k temu, da končno nekaj dokončamo.  

Sedaj je čas za praznovanje obojega. Praznujmo, da se staro končuje in da novo prihaja. 
Zahvalimo se za to kar se končuje in za novo, ki prihaja. Tukaj še ne vemo kaj je, dobro pa je, 
da se temu odpremo. 

PREOBRAZBA

To je karta z rimsko številko 13. 

Nekaj starega umira. Lahko se tudi pokaže, kadar nekdo v naši družini zapušča telo. Če npr. 
umira naša babica, nakazuje, da je duša v prehajanju in da se ji lahko pomaga, da gre. 

Karta ima meč in tudi nakazuje na to, da naj posekamo stvari, ki niso za nas dobre. To je 
energija Kraljice, ki uporabi meč in odstrani stvari, ki niso zanjo – slabe navade, prehrana… 

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na težave s kovino ali pa da je treba nekaj odrezati 
– tumor ali pa način delovanja. Potrebna je disciplina, red in energija Kraljice. 

Če pride ta karta glede partnerstva, pravi, da bo treba določene stvari postavit na novo, 
da bo lahko odnos uspel. Dobro je, da se s partnerjem usedeta in naredita emocionalno 
pogodbo kaj deluje in kaj ne. Lahko nakazuje tudi na to, da odnos spreminja obliko. Včasih 
se z določenimi ljudmi poslovimo, z določenimi pa samo spremenimo obliko delovanja. 

Če pride ta karta glede nas samih, je treba nekaj odstraniti, si dati dol »kožo« in se roditi na 
novo. Kar je za posekat, to naredimo, se postavimo na novo in se transformiramo. 

Karta je lahko tudi zelo duhovna in nakazuje na pogovor z nekom iz drugih svetov. 

IZ HIPA V HIP

To je karta številka 2. 

Po navadi pride, ko sprašujemo ali bomo spoznale partnerja, zanosile… in pravi, da se je 
treba malce odmakniti od tega kar želimo rešiti ter damo raje fokus na druge stvari. Lik na 
karti se je odmaknil od vasice in je v svoji energiji. Nekaj časa moramo biti iz hipa v hip. To 
se lahko nanaša tudi na trenutno stanje v odnosu. Treba je iti en korak, drug korak in nato 
se bo pokazal nov. 
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Pravi nam tudi, da se umaknemo, da dobimo razgled in se nato vrnemo nazaj. 

Če pride ta karta glede določenega moškega, nakazuje na to, da včasih pokliče, včasih ne. Če 
nam to paše, je na nam. 

Če pride ta karta glede zdravja, se bo najprej sestavil en del, nato drug. Cela slika še ni vidna, 
je pa treba začeti delati male korake. 

Tukaj ni še nobenega sidra, ampak vemo, da se bodo stvari sestavile. 

LEDENA OSAMA

To je karta številka 3.

Če pride ta karta glede partnerstva, je pomembno, da partnerja ne rešujemo. Vemo, da se 
mu je zgodilo nekaj hudega, da ima travmo, ampak, da bomo me stopile tega moškega, 
bomo zaradi tega izgubile ves svoj ogenj. Če je vredno, potem ok, če ne, pa gremo raje 
naprej. Velikokrat so to zelo krasni moški, a je potrebno veliko dela z njimi. Najhujša stvar je, 
da vidimo potencial nekoga, pa ta oseba ne naredi, kar bi mogla narediti, da bi to živela. Ta 
karta zahteva od nas veliko energije in na koncu dneva ne moremo rešiti nikogar, ki tega ne 
želi. Odraz ljubezni je, da pustimo osebi, da je, kar je. Ne moremo spreminjati ljudi. 

Karta lahko kaže tudi na to, da smo v zvezi a se počutimo same. Ni hujšega kot biti sam v 
dvoje. Tukaj je treba iti naprej. 

Karta lahko kaže tudi na otroka avtista, ki ima čustva, a jih ne zna izražati. 

Lahko kaže tudi na to, da nam nekdo v življenju nagaja. To pomeni, da je oseba spodaj zelo 
prizadeta. 

Če pride ta karta glede zdravja, so to pljuča ali pa travma, ki izhaja iz določene bolezni ter 
nerešene stvari iz otroštva. 

Lahko kaže tudi na to, da nam je nekdo umrl in da se še nismo zjokale ali pa da nam je nekdo 
strl srce, zaradi česar ne spustimo nikogar k sebi. Treba je zjokati in sprostiti travmo, saj nam 
jemlje zdravje in energijo. Če želimo manifestirati, je to možno samo če smo popolnoma 
odprte. 

UBRANOST

To je karta številka 10. 

Je ena izmed najlepših kart. Če pride glede partnerstva, kaže na krasen odnos in na krasnega 
moškega. 

Na karti so narisani tudi delfini, kar lahko nakazuje na komunikacijo z drugimi svetovi. 

Karta kaže na harmonijo, ljubezen in je povezana z nekom, ki ga imamo v srcu. Včasih se z 
določeno osebo ali s partnerjem kregamo in ko odpremo to karto, vidimo, da je ta oseba v 
resnici lepa in pravi blagoslov za nas. Dobro je, da gremo v srce in najdemo rešitev. 

Je istočasno potrditev, da smo v svoji energiji.
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Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na srce in žleze v glavi. Oboje je treba povezati in 
vse bo v redu. 

Če pride ta karta glede kakšne situacije, kaže na to, da nas bo podprla. 

SAMOST

To je karta z rimsko številko 9. 

Vse je na nam. Nič zunanjega nas ne bo rešilo. Tudi če je okoli nas tema, imamo v sebi luč in 
na nam je, da jo prižgemo. Osamljenost je odsotnost drugega, samota je pa prisotnost sebe. 
Karta nam pravi, da ne bo lahko, ampak, da bomo vse rešile. Naša luč bo vse razsvetlila. 

Če pride ta karta glede partnerstva, lahko kaže na to, da smo za vse same. Tukaj se priporoča 
test in sicer, da nehamo za nekaj časa vse držati. Treba se je energetsko umakniti in pogledati 
na situacijo. Če bo druga oseba želela ohraniti odnos, bo začela ona dajati. V primeru pa da 
se bo odnos podrl, je pa temeljil samo na nam. Vse skupaj je bilo plod naše iluzije.

Če pride ta karta glede določenega projekta, bomo za vse same, ampak bomo rešile. 

Če pride ta karta za novo zaposlitev, kaže, da bo vse na nam. Smo pripravljene, da nosimo 
večino dela?

Če pride ta karta za zanositev, bo malce trajalo, ampak se bo zgodila. V nam je rešitev. Če 
pride ta karta glede zdravja, velja isto. 

ODSLAVLJANJE

To je karta številka 8. 

Po navadi pride v naše življenje, ko se nekaj končuje in ko trepetamo kaj bo – naj gremo ali 
ne, naj naredimo ali ne. Tudi če se oklepamo tega, se ta stvar končuje. Kapljica bo padla v 
ocean. Prišle bomo na boljše in domov. 

Ta karta lahko pride tudi ko kdo odhaja in se poslavlja. Nanaša se na konec, ki pa ni nujno 
smrt. Včasih se konča določen odnos, potem pa začnemo z isto osebo na novo nov odnos. 
Ni treba, da gremo, ampak definitivno se nekaj končuje. 

Če pride ta karta glede zdravja, je treba določene stvari izpustiti, jih spremeniti, se od njih 
posloviti in zaživeti novo obliko sebe, da se bo to zdravje popravilo.

Ta karta je resna in kaže na neke zaključke. 

OKLEPANJE PRETEKLOSTI

To je karta številka 5. 

Kaže na Pepelko, ki ima na glavi šatuljo spominov, slabih spominov in teže preteklosti. 
Univerzum jo prosi, da naj neha biti Pepelka in začne živeti svojo pravo naravo in obilje. 
Nakazuje na to, da smo nekaj že prerasle, a se še vedno pomanjšujemo, ne živimo svojega 
poslanstva in se ne zavedamo, da si zaslužimo več. Na nam je, da začnemo to živeti in da 
damo dol majhno Pepelko, ki misli, da tega ni vredna.
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Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na težave z glavo, z živčevjem, z mentalnimi stvarmi, 
z biokemijo, s ščitnico in z izčrpanostjo. 

Če pride ta karta pri poslovnem odnosu, lahko kaže, da smo me v službi kakor Pepelke, da smo 
deklice za vse in da se moramo postaviti v enakovreden položaj. Kaže na neenakovrednost. 
Če se me ne pustimo izkoriščati, nas nihče ne more. 

Tudi v intimnem odnosu se večkrat pomanjšujemo in si rečemo, da imamo srečo, da smo 
v zvezi ker kdo nas bo pa imel rad. Poanta je v tem, da je druga oseba lahko srečna, da je z 
nami. Poglejmo kdo smo. Ne obnašajmo se kot Pepelke. 

MOŽNOSTI

To je karta številka 2. 

Če pride ta karta glede odločitve, je dobro, da se malce umaknemo in počakamo, preden 
izberemo. Včasih se ne moremo odločiti in je dobro, da počakamo.

Lahko, da nas tudi kdo razjezi in želimo zaradi tega dati v službi odpoved ali pa iti ven iz 
odnosa. Karta nam pravi, da se moramo najprej odmakniti, se dvigniti kakor orel in pogledati 
na celo situacijo, šele nato se odločimo. 

Če pride ta karta glede nove zaposlitve, je dobro poslati več prošenj in se nato odločiti. Ne 
takoj zagrabiti, ker mislimo, da bo takoj šlo. Dobro je tudi, da se pogajamo. 

Če pride ta karta glede novega partnerja, je dobro, da pogledamo možnosti, ne da se 
zaletimo v prvega, ki pride. 

Bodimo kakor orlice, dvignimo se in iz tega razgleda sprejmimo prave odločitve, ne pa iz 
panike. 

USTVARJALNOST

To je karta z rimsko številko 3. 

Na karti so narisane zvezdice v glavi, spirale v maternici, luna, barve Univerzuma, lotosov 
cvet. Je karta blagoslova, alkimija ognja in vode. Čez nas gre božanska luč, vse bo v redu in 
našle bomo rešitve. 

To je ena največjih potrditev. Vabi nas, da živimo sebe, da ustvarjamo kar želimo, da smo v 
ženski energiji.

Če pride ta karta glede partnerstva in je mogoče zraven še pozicionirana karta »prijateljstvo« 
ali »zavest«, kaže na izjemen odnos. 

Če pride ta karta glede zanositve, se bo ta zgodila, saj je povezana z ustvarjalnostjo. 

Če nas karkoli skrbi, je potrebno iti v svojo ustvarjalnost. Vse se bo sestavilo, Univerzum pa 
nas bo podprl. 

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje, da bo vse v redu in da naj gremo v svojo energijo.
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RAZUMEVANJE

To je karta asa. 

Kaže nam, da se same dajemo v kletko in da je čas, da poletimo. Enako je pri ptičku, ki je bil 
celo življenje v kletki, ko pa se vrata odprejo, pa ta ne poleti ven.

Je karta svobode, kjer moremo poleteti in si upati. Majhnost je iluzija. Razumeti je treba, da 
si zaslužimo svobodo in odnos, ki si ga želimo. Ne rabimo se pomanjševati in biti majhne, da 
bomo nekam pasale. 

Če pride ta karta glede zdravja, lahko kaže, da je nekaj težko in naporno, ampak vrata so 
istočasno v zdravju odprta. Vse bo v redu in kaže se možnost ozdravitve. Po drugi strani, če 
pa kakšna oseba umira, je pa dobro, da se jo spusti. Včasih se kakšni osebi končuje življenje 
na Zemlji, a se jo me oklepamo, ker jo bomo pogrešale. 

Včasih tudi obe osebi v odnosu vesta, da ni več v redu in da ni to to, pa si nihče ne upa 
narediti konca. Karta nas kliče, da smo me tista oseba, ki naredi konec in gre naprej. 

Prav tako nakazuje na to, da naj ne sprejemamo situacije, v kateri nismo svobodne ali pa 
službe, ki nas bo omejila ali pa pogoj, ki ni v skladu z nami. Lahko nas tudi kliče, da gremo 
na svoje. 

Če pride ta karta glede nove zaposlitve, je dobro, da poletimo in jo sprejmemo. Dobro je, da 
si upamo in da se povečamo. 

LJUBIMCA

To je karta z rimsko številko 6. 

Je zelo zanimiva in včasih zelo direktna karta. Večkrat se je pokazalo, da ima kakšna oseba 
ljubimca ali drugo vezo. Prav tako lahko kaže na odnos, ki temelji na seksualni energiji, sedaj 
pa mora iti na višji nivo ali pa bo razpadel. 

Na karti sta dve bitji. Sedaj je čas, da postaneta mož in žena. Lahko pa se odnos tudi samo 
spremeni in je treba dodati malo več spolne energije. Mogoče nam je še kdo drug všeč in 
nas je zmedel. 

Če pride ta karta glede službe, nas kliče k temu, da gremo v energijo, ko smo zaljubljene, 
da ponovno najdemo strast do svojega dela… če tega ne moremo, je bolje, da gremo stran. 

Če se odločimo, da odpremo sp, nas bo definitivno dalo na nov nivo. To je karta srčnosti, 
strasti in je povezana z našo strastjo. 

Če pride ta karta za zdravje, nakazuje na povezanost s čustvi in na to, da odpremo svoje srce. 
Čustva nam velikokrat vzamejo zdravje. Seveda uredimo tudi prehrano in vse ostalo, ampak 
je treba rešiti stvari z ljubeznijo do sebe. 

Karta nas vodi višje v Univerzalno ljubezen. Če jo dobimo zase, se moramo imeti bolj rade, 
moramo biti ljubica sebe in Univerzuma. 

Če sprašujemo kdaj bo prišel odnos, nakazuje karta na to, da moramo biti najprej do sebe 
ljubimka, nato bo prišel moški. 
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DOŽIVLJANJE

To je karta številka 3. 

Če pride ta karta glede partnerstva, kaže, da je zelo lepo. Na sliki je stabilno moško drevo in 
ženska, ki se naslanja nanj. 

Karta kaže na čustveno Zdravilko, na prijateljstvo, sodelovanje, projekt ter na dve osebi, ki 
se imata zelo radi. 

Če pride karta glede zdravja, pravi, da je v nam zdravilna moč. 

Če sprašujemo za kakšno določeno stvar, nam bo ta prinesla zelo lepo izkušnjo. 

SPREJEMANJE 

To je karta asa. 

Pravi nam, da gremo v žensko energijo, v sočnost in da sprejmemo. To je energija: »Univerzum 
tukaj sem, blagoslovi me in sprejemam.«

Glede odnosa je to zelo lepa karta. Kaže na osebo, ki je zelo odprta, čista, ima dobre namene 
in ne skriva stvari.

Če pride ta karta glede zdravja, nakazuje na prsi, timus, ščitnico in žensko energijo. Ni 
toliko maternica, ampak prsni del. Lahko se zgodi, da uživamo preveč oksalatov, ki zaprejo 
žilice, katere vodijo do tkiva prsi. Tukaj se lahko potem zgodijo kakšne ciste, tumorji… Ti 
se nahajajo v špinači, v mandljih, v sladkem krompirju, v čokoladi… zato ni dobro s tem 
uživanjem pretiravati.  

UPORNIK

To je karta z rimsko številko 4. 

Kaže na top moškega. Mogoče se ne bo hotel takoj poročiti, ampak se bo boril za prave 
stvari. Ko najde tak moški pravo žensko, se bo boril za njo. Prav tako ne bo z vsako žensko. 
Karta nas kliče, da živimo svojo resnico. Smo upornice in ne brez razloga. Treba je prebiti, 
živeti svojo resnico, poslanstvo, imeti moč, ne se pustiti ujeti in iti samo naprej. 

Če pride ta karta glede zdravja, kaže, da je treba nekaj prebiti in rešiti. Na koncu bomo 
zmagale, ampak v nas je istočasno nek močan zastoj. Na karti so narisane verige, tako, da 
je kombinacija kovine in ognja. Pljuča, imunski sistem, mogoče je treba kaj odstraniti iz 
prehrane ali očistiti težke kovine. 

MOJSTER

To je karta asa.

Kaže na potrditev, vse je v redu, smo blagoslovljene, zaščitene, ne glede na to kako slabe 
karte so okoli ali smo v težki situaciji. 

Pravi nam, da smo mojstrice in da živimo to, kar smo, saj nas svet potrebuje. 
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Kaže nam tudi na veliko potrditev Univerzuma karkoli si želimo.

Če pride ta karta glede zdravja, nam pravi, da se obkrožimo z mojstri in da najdemo nekoga, 
ki nam bo pomagal. 

Če pride ta karta za določenega moškega, je top energija, ki kaže na duhovno in stabilno 
osebo. 

VIR

To je karta asa. 

Nakazuje na obilje, denar in na dober čas za nakup.

Če pride ta karta glede določenega moškega, je to odlična karta. Istočasno je dobra karta za 
moškega »ustvarjalec«.

Če pride ta karta glede določenega projekta, nas kliče, da gremo v svoj vir in v svojo energijo. 
Iz tega potem delamo. Je potrditev in je zelo povezana z materialnim obiljem.

Če pride ta karta glede zdravja, je dobro, da dihamo sončni vzhod, si dodamo ogenj in gremo 
v svoj vir. Treba je najti vzroke bolezni, ampak istočasno je potrditev, da bo vse v redu. 
Je ena izmed najbolj pozitivnih kart.

PROJEKCIJE

To je karta številka 7.

Je zelo težka karta. 

Če pride ta karta, kadar moramo z nekom nekaj rešiti, kaže na to, da je naša travma potisnjena 
čez naše oči, travma druge osebe pa čez njegove oči. Zaradi tega se zelo težko slišita in ne 
vidita realne slike. Tukaj je treba pogledati kakšno travmo imamo mi čez oči in kaj moramo 
me narediti. 

Če pride do kakega nesoglasja in dobimo to karto, nakazuje, da je situacija težko rešljiva, 
razen če bosta osebi tako zelo zavestni, da bosta obe pogledali kaj je narobe in kaj lahko 
naredita. 

Če pride ta karta glede zdravja, ne dobimo čiste slike in tukaj je težko najti vzrok. Treba je še 
kaj narediti, očistiti in razstrupiti telo. Šele tako lahko vidimo kaj se dogaja z nami. 

Karta je komplicirana in nas sili v samoodgovornost. 

Če pride ta karta glede določenega moškega, nam kaže, da bo vedno nekdo drug kriv, da 
bodo vse ženske slabe, da ga bodo vsi zafrknili, on bo pa najbolj ubogi in nič kriv. To so 
osebe, ki imajo dva prsta ven, tri pa kažejo navznoter.

Če pride ta karta glede nove zaposlitve, je boljše, da se v njo ne gre, saj bodo čudni odnosi. 
Včasih tudi nekdo ne vidi kaj smo, ker ima čez oči paranoje ali pa čez nas projecira kaj smo 
ali kaj nismo. 
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OBIČAJNOST

To je karta številka 8.

Če pride ta karta glede odnosa, pomeni, da v njem ni drame. Enako velja za novo službo, 
novo situacijo, nakup hiše…

Kaže na enostavno in lepo življenje z dvema drevesoma in mirom. Če smo imele doma in v 
otroštvu ves čas dramo, ne moremo razumeti, da je ljubezen lahko mirna in da je vse v redu. 

Karta nas kliče, da se umaknemo stran iz drame in da izbiramo ljudi, ki so mirni. Če nam 
določena situacija prinaša dramo, druga pa mir, izberemo tisto, ki prinaša mir. 

Če pride ta karta glede zdravja, kaže, da ni tako slabo kakor mislimo, ampak, da gremo iz 
stresa, v naravo, da dihamo zrak in delamo preproste stvari. Pomembno je, da uživamo v 
sedanjem trenutku in da si naredimo preprosto življenje. Največje obilje je, da ni drame. 

KRIVDA

To je karta številka 8.  

Kadar dobimo to karto, je ponavadi povezano s tem, da nas določena oseba krivi za vse, 
lahko pa da se me krivimo in vlečemo vse nase. Prav tako si še nismo odpustile določenih 
stvari, ki jih v določenem času nismo vedele.

Če pride ta karta glede zdravja, je povezana s pljuči, z imunskim sistemom in z avtoimunimi 
boleznimi. 

Včasih se opravičimo, a nam določene osebe mečejo non stop stvari pred nos. Enako velja, 
če nam partner naredi kaj slabega in se nam potem opraviči. Na nam je ali odpustimo in 
gremo naprej, če pa ne moremo, pa gremo stran. Najslabše je, da smo z nekom in ga ves čas 
krivimo. Treba je pogledati kdo to dela, mi ali druga oseba nam. 

Če pride ta karta glede določenega nakupa, kaže, da nekaj ne bo v redu. Boljše je, da se za 
ta nakup ne odločimo. Enako velja za poslovno partnerstvo in odnos. 

NADZOR

To je karta asa.

Če pride ta karta glede določenega moškega in za nov odnos, se ga definitivno ne priporoča, 
saj nas bo tak moški nadziral, zelo bo ljubosumen in prav tako ne bo imel veliko spolne 
energije. V primeru pa, da ima okoli karte kot so »ustvarjalec« in »prijateljstvo«, je super. 
Kadar pa so okoli karte kot so »osamljenost«, »ledena osama«, pa ne kaže na nič dobrega. 

Če pride ta karta glede zdravja, kaže na težave z maternico in z rodili. V primeru, da se 
to nanaša na željo po zanositvi, maternica ne more zanositi, ker ni dovolj sočna. Treba je 
narediti nekaj v zvezi s tem. Pri moškemu se kaže težava s prostato.  

Če pride ta karta glede novega projekta, nas kliče k temu, da gremo v svojo moč in da 
postanemo šefice. 
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Včasih ne nadzorujemo svojega življenja in nam ga drugi. Karta nas kliče k temu, da gremo 
v svojo moč in da ne pustimo, da karkoli zunanjega pride notri v nas. 

Če pride ta karta glede denarja, nam pravi, da moramo bolj nadzorovati svoje finance, da 
začnemo varčevati in manj razprševati. Lahko, da nimamo denarja na pravem mestu. Vse to 
se nanaša tudi na življenjsko energijo. 

Če pride ta karta glede novega nakupa, je dobro počakati in shraniti denar. 

NIČNOST

To je karta z rimsko številko 5. 

Včasih pridemo v življenju do točke, ko ne vemo ali bi šle levo ali desno. Imamo občutek, 
kakor, da nimamo kompasa in da ne vemo kaj narediti. Karta nakazuje na ničnost oz. 
prazničnost. Pravi nam, da naj bomo v praznini, saj se rojeva nekaj svetega. Sedaj ni čas za 
delovanje, ker ne vemo kaj še bo, treba se je sprostiti v temu, da ne vemo. 

Če pride ta karta glede odnosa ali naj gremo stran ali ne, nam pravi, da sedaj ni pravi čas za 
odločitve. 

Trenutno smo v polju neomejenih možnosti, kar je velikokrat čas Sade Satija. Je izjemen čas, 
da se povežemo z notranjo močjo. Ko nimamo ničesar za oprijeti, se opremo nase. Takrat 
se začne vse zlagati. In takrat pridemo do moči, katero ne more ničesar zunanjega uničiti. 
Stvari se bodo zgodile, istočasno bomo žalostne, ampak naše povezave z Univerzum ne 
more ničesar več uničiti. Ko gremo čez največje sranje in ko pridemo ven iz teme, nas ne 
more ničesar več uničiti.

KARTA ZA NAS 

NADZOR

Pravi nam, da moramo istočasno čuvati svojo energijo in ne smemo pustiti, da nas kdorkoli 
drug nadzira. Samo me lahko nadziramo sebe. Treba je pogledati kako delujemo. Je naše 
delovanje v plus ali v minus? Ustvarjamo z določenim delovanjem življenje, ki si ga želimo ali 
ne? Vse ostalo kar nas pa hoče nadzorovati, pa adijo. Moč je samo v nas. Nič ne more notri 
v nas, ko smo v tej energiji. 


