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REINKARNACJA

Dlaczego chcemy poznać poprzednie wcielenia? Dla-
czego dążymy do tego, aby przywołać wspomnienia 

z poprzednich wcieleń? 
Ludzie chcą poznać swoje poprzednie wcielenia przeważ-

nie ze zwykłej ciekawości – bo przeczytali ciekawy artykuł 
na ten temat lub usłyszeli, że Shirley MacLaine w poprzed-
nim życiu była Kleopatrą. Zdarza się, że chęć poznania po-
przednich wcieleń wynika z głębszych przyczyn niż zwykła 
ciekawość. Czasami „prześladują” kogoś jakieś obrazy. We 
śnie, czasami na jawie, widzi te same miejsca, tych samych 
ludzi. Widzi siebie w innej niż obecnie postaci, wykonują-
cego inne zajęcie. Wtedy zaczyna zadawać pytania i zwykle 
idea reinkarnacji daje mu na nie odpowiedzi. 

Czasami ktoś prowadzi szczęśliwe życie, ma żonę 
lub męża, dzieci, ciepły dom i stabilną pracę. Nic wię-
cej mu do szczęścia nie trzeba. Nagle pojawia się ktoś, 
kto wywraca życie do góry nogami. Przestaje liczyć się 
małżeństwo, praca i inne obowiązki. Liczy się tylko to, 
aby być z ukochaną osobą. Czy jest to miłość od pierw-
szego wejrzenia? Zwykle jest to miłość, która zaczęła się 
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w poprzednim wcieleniu i dopiero we wcieleniu obecnym 
może liczyć na spełnienie. 

Zadziwiające wydają się umiejętności „cudownych 
dzieci”. Talent – pytamy. Niejednemu człowiekowi za-
brakłoby jednego życia na wykorzystanie talentu. Jeżeli 
jednak w grę wchodzi nie jedno, ale kilka żyć, niezwykle 
uzdolnione dzieci przestają zadziwiać. 

Nikt nie chce być biedny, stary i chory – lepiej być mło-
dym, pięknym i bogatym, nawet w poprzednim życiu, dlate-
go wielu ludzi twierdzi, że było kiedyś królowymi, królami, 
osobami z wielkimi majątkami, władzą i wpływami. Nie-
wielu ludzi dopuszcza do siebie świadomość, że mogli być 
zwykłymi śmiertelnikami, równie niewielu, po poznaniu 
mapy swoich poprzednich wcieleń, przyznaje się do tego.

Należy jednak pamiętać, że zamknięcie się na prawdę, 
podsycanie swoich iluzji fantazjami to całkowicie ślepa 
uliczka. „Jeżeli nie byłam nikim znaczącym, to nie chcę 
wiedzieć, kim byłam” – to wielokrotnie słyszane zdanie.

Tutaj można zadać pytania: Czy świadomość poprzed-
nich wcieleń, wiedza o poprzednich wcieleniach może 
nam się przydać?

Możesz wiedzę zgromadzoną w poprzednich wciele-
niach wykorzystać w praktyce – po prostu przypomnieć 
sobie, czego już się nauczyłeś i nie tracić czasu na po-
nowne przyswajanie tych samych informacji lub uczenia 
się tych samych czynności. 

Nie będziesz tracić życia na szukanie życiowego powo-
łania. Jeżeli w poprzednim życiu lub życiach byłeś leka-
rzem, najprawdopodobniej w obecnym życiu twój zawód 
też będzie związany z medycyną. 

Zwykle przypomnienie sobie poprzednich wcieleń skut-
kuje „odblokowaniem” naturalnych danej duszy umie-
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jętności – parapsychicznych, uzdrowicielskich, empa-
tycznych, artystycznych, manualnych lub technicznych. 

Dusza obdarowana jest określoną ilością energii, co 
definiuje siłę i intensywność, z jaką człowiek działa, my-
śli i kocha. 

Jeżeli wiesz, kim byłeś i co robiłeś w przeszłości, wiesz 
również, jakie popełniłeś błędy. W obecnym życiu masz 
szansę ich uniknąć. Jeżeli wiesz, co obciąża twoją kar-
mę, łatwiej możesz ją od tego uwolnić. 

Czy potrzebujemy jakichś dowodów na istnienie re-
inkarnacji? Jedni powiedzą: Wierzę w reinkarnację, 
drudzy: Nie muszę wierzyć, ja wiem, że reinkarnacja to 
fakt, trzeci natomiast: To bujda, żyjemy tylko raz, a jesz-
cze inni: Nie interesuje mnie to, ale poczytać na ten te-
mat mogę. Należy jeszcze wspomnieć o tych, którzy na 
dźwięk słowa „reinkarnacja” popukają się w czoło i po-
patrzą z politowaniem.

Wspomnień związanych z poprzednimi wcieleniami 
doświadczali ludzie niezależnie od miejsca zamiesz-
kania, wyznania czy kultury, obojętnie, czy idea rein-
karnacji była dla nich faktem lub mitem.

Aby rzetelnie wyjaśnić pojęcia reinkarnacji i karmy, na-
leżałoby zapisać kilkaset stron (drobnym drukiem). Jest 
to temat niezwykle złożony, bo towarzyszy człowiekowi 
niemal od zawsze, w niemal każdej kulturze i niemal 
każdej religii. Ta książka nie ma, oczywiście, takich am-
bicji – tu zajmujemy się przede wszystkim kartami 
Tarota i odpowiedziami, jakich na pytania związa-
ne z reinkarnacją może Tarot udzielić, i techniczną 
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możliwością ich odczytania. Nie sposób jednak nie 
spróbować, choć w niewielkim stopniu, temat przybliżyć. 

Jeżeli zatem Czytelnik sięgnął po tę książkę, to znaczy, że 
zadaje sobie pytania:
 – Co stanie się ze mną po śmierci?
 – Czy coś działo się ze mną przed narodzinami?

Być może także pyta:
 – Skąd się bierze miłość lub sympatia od pierwszego 
wejrzenia?

 – Skąd się bierze nienawiść lub niechęć od pierwszego 
wejrzenia?

 – Dlaczego jednym wiedzie się w życiu doskonale, a in-
nym, mimo szczerych chęci, niewiele się udaje?

 – Dlaczego jedni są mądrzy, a inni po prostu... głupi?

I w końcu:
 – Jaki jest cel mojego życia?

Pytania takie zadaje sobie każdy z nas i każdy z nas 
poszukuje odpowiedzi gdzie indziej – opierając się na 
nauce, religii, ezoteryce, wierząc autorytetom lub szar-
latanom. Odpowiedź na jedno pytanie znajdujemy 
w jednym, a na drugie w drugim źródle, intuicyjnie czu-
jąc, że nie takiej odpowiedzi się spodziewaliśmy. Jeżeli 
potraktujemy nasze pytania jako puzzle, to tylko teoria 
reinkarnacji sprawi, że wszystkie części układanki trafią 
dokładnie na swoje miejsce.

Na przestrzeni wieków wielu filozofów, myślicieli, pi-
sarzy i poetów zajmowało się teorią reinkarnacji (me-
tempsychozy, transmigracji), traktując ją nie jako „teorię” 
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tylko jako fakt. Od Platona, poprzez Artura Schopen-
hauera, Goethego i Immanuela Kanta, do Carla Junga 
– wszyscy opowiadali się za ideą ponownych narodzin, 
traktując je jako kolejną szansę na naprawę błędów po-
pełnionych podczas poprzedniego życia lub żyć.

Zwolennicy reinkarnacji twierdzą, że skoro zostaliśmy 
stworzeni na boski obraz i podobieństwo, logicznym wy-
daje się fakt, że zostaliśmy również obdarzeni życiem 
wiecznym. Bóg poświęcił dla nas nieskończenie wiele, 
dlatego i my musimy poświęcić nieskończenie wiele cza-
su, aby to zrozumieć i docenić. Natomiast zwolennicy 
reinkarnacji bez boskiej ingerencji mówią, że nie jest to 
tylko rozwój ducha, ale prawo przyrody, której podlegają 
wszystkie żyjące istoty. 

Nie jest możliwe, aby podczas jednego życia zrozu-
mieć jego złożoność, dlatego mamy nieskończenie wiele 
żyć, podczas których możemy doskonalić swój rozum 
i ducha, uczyć się i naprawiać zło. Stąd odpowiedź 
– dlaczego na naszym świecie stworzonym przez ko-
chającego Boga jest tyle zła i dlaczego wszyscy ludzie 
na świecie są tacy różni. Według boskiego planu, mo-
żemy popełniać nieskończenie wiele błędów, bo później 
mamy nieskończenie wiele czasu na ich naprawę. Je-
żeli jednak uważamy, że mamy tylko jedno życie, może 
wydawać się, że Bóg jest wobec nas obojętny, czasami 
nawet okrutny. 



Wszystko i wszyscy już byli, tylko w różnych czasach 
i różnych miejscach, w różnym stopniu wykorzystu-
jąc swoje możliwości. Bardzo popularne jest porów-
nanie teorii reinkarnacji z uczniami i szkołą – w jed-
nej klasie jest wielu uczniów i wszyscy różnią się od 
siebie możliwościami intelektualnymi, jednak wszy-
scy mają do opanowania ten sam materiał. Jedni opa-
nują go szybciej, inni wolniej. Jedni skończą szkołę 
z wyróżnieniem, inni będą powtarzać kilkakrotnie tę 
samą klasę, ale w końcu wszyscy, prędzej czy później, 
skończą szkołę. Wszystko, co kiedyś się wydarzyło, 
od najmniej istotnych do bardzo istotnych zdarzeń, 
ma wpływ i związek z tym, co dzieje się teraz.
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KARMA

CO wYJAŚNIA REINKARNACJA? 

Przede wszystkim dobrą lub złą karmę. Karma może być 
„zła” lub „dobra” tylko z perspektywy doświadczającego 
ją człowieka. Sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła, 
jest jedynie słuszna i sprawiedliwa, związana z dobrymi 
lub złymi uczynkami popełnionymi w poprzednim życiu 
lub życiach. Wyjaśnia również, dlaczego niektórzy ludzie 
posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie, choć jedno 
życie wydaje się za mało, aby je zdobyć, dlaczego mamy 
takie, a nie inne zainteresowania, dlaczego zachowuje-
my się tak, a nie inaczej, dlaczego chcemy być z takimi, 
a nie innymi ludźmi, dlaczego tęsknimy to takich, a nie 
innych miejsc. 

Można skwitować stwierdzeniem „o gustach się nie 
dyskutuje”, ale przecież skądś się nasze gusta wzięły.

Czym jest karma? Z sanskrytu „karman”, jest to pra-
wo przyczyny i skutku, bardziej swojsko – jak sobie po-
ścielisz, tak się wyśpisz lub co zasiejesz, to zbierzesz. 
Świadomie nie łączę tu słów „karma” i „przeznaczenie”. 
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Przeznaczenie, fatum, los oznaczają, że wszystko w na-
szym życiu jest z góry przesądzone, a miarą naszej doj-
rzałości jest radzenie sobie z przeciwnościami. Według 
praw karmy, jesteśmy kowalami własnego losu, mamy 
swój los całkowicie pod kontrolą i tylko my decydujemy, 
czy w naszym życiu dzieje się lepiej lub gorzej. Karma 
to nie wyrok, tylko wynik wyborów, jakich dokonujemy, 
naszej wolnej woli. 

Karma nie jest więc ani karą, ani nagrodą, jest to na-
turalne prawo, którego nie można nagiąć ani przekupić. 
Nie można wynająć dobrego adwokata i wygrać sprawy. 
Tylko my sami, poprzez swoje czyny, jesteśmy odpowie-
dzialni za to, jaka karma jest lub będzie nam pisana. 

Czy dobrą lub złą karmę można przyciągnąć? Przy-
ciągnąć jej nie można, można na dobrą lub złą karmę 
zasłużyć, ale można przyciągnąć dobre lub złe wyda-
rzenia. Jeżeli bardzo się czegoś pragnie, intensyw-
nie o tym myśli, podświadomość wysyła określone 
wibracje, które przyciągają takie same wibracje. Za-
tem, jeżeli marzysz o szczęśliwej miłości, przeżyjesz 
szczęśliwą miłość, jeżeli jednak boisz się życia w bie-
dzie i ciągle się tym martwisz, najprawdopodobniej 
będziesz żyć w biedzie, bowiem takie wibracje przy-
ciągasz. Pamiętaj jednak, że to, czego pragniesz, i to, 
co przeżywasz, ma wpływ na twoją karmę.

Reinkarnacja nie miałaby sensu bez karmy, karma 
nie miałaby sensu bez reinkarnacji. Nie można zro-
zumieć ich wzajemnej zależności bez odwołania się 
do łańcucha kolejnych wcieleń. 
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Cokolwiek zrobisz, obojętnie, czy będzie to czyn zły 
czy dobry, jego konsekwencji możesz nie odczuć podczas 
obecnego życia, tylko dopiero podczas następnego. Na-
groda, której nie zdążyłeś odebrać, lub kara, której nie 
zdążyłeś ponieść, będzie na ciebie czekała w przyszłym 
życiu lub przyszłych życiach.

Karma nie przewiduje ani nie definiuje tego, co nam 
się przytrafi, tylko określa, co powinno się wydarzyć, 
aby człowiek przeniósł się na wyższy poziom poznania. 
Mówi też, co powinniśmy zrobić, ale, oczywiście, do tego 
nie „zmusza” ani nie daje wskazówek. Człowiek może 
w każdym wcieleniu spotkać się z tym samym proble-
mem i za każdym razem rozwiązywać go inaczej, aż do 
znalezienia rozwiązania najlepszego.

REINKARNACJA w RÓŻNYCH RELIGIACH

Według hinduistów, wszystko, co stworzyła natura – 
żywe organizmy i rzeczy nieożywione – ma duszę. Du-
szę ma nie tylko człowiek, ale ma ją także ryba, kamień 
lub drzewo. Na początku dusza jest nieświadoma i nie-
doskonała, a kolejne, bardziej świadome i doskonalsze 
wcielenia prowadzą ją przez świat różnych, coraz dosko-
nalszych i bardziej inteligentnych stworzeń aż do czło-
wieka. Wcielając się w człowieka, dusza jest już na tyle 
dojrzała, aby dążyć do doskonałości i dostąpić całkowi-
tego zjednoczenia z bogiem. 

Hinduizm jest religią, w której doktryna reinkarnacji 
występuje w najbardziej rozwiniętej formie. Reinkarnacja 
jest tu nieskończonym ciągiem wcieleń, w której każde 
następne wcielenie jest ukierunkowane ilością zebranej 
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dobrej lub złej karmy. Duża ilość dobrej karmy, czyli do-
brych uczynków, skutkuje „dobrym” wcieleniem, duża 
ilość złej karmy, czyli złych uczynków, skutkuje „gor-
szym” wcieleniem, cofnięciem duszy do ciała zwierzęcia 
lub przedmiotu. Ciąg wcieleń kończy się zjednoczeniem 
z Bogiem – na wieczność.

Buddyzm przejął od hinduizmu ideę reinkarnacji, ale 
odrzucił wędrówkę duszy, zastępując ją wędrówką jaźni 
lub świadomości. Jaźń może wcielić się w każde zwie-
rzę, ale nie może wcielić się ani w przedmiot, ani w ro-
ślinę. Może też wcielić się w ducha, demona, półboga lub 
boga. Wędrująca jaźń zbiera w kolejnych wcieleniach 
doświadczenia, rozwija się usiłując pozbyć się karmy. 
Pozbycie się karmy zakończy ciąg ponownych narodzin 
(sansara) i doprowadzi do wygaśnięcia (nirwany) przy-
wiązania do materialnego świata.

Podobnie jak w hinduizmie, jakość następnego wciele-
nia zależy od nagromadzonej dobrej lub złej karmy. 

Według Buddy, podstawowym zadaniem człowieka 
jest powstrzymywanie się od czynów, które generują złą 
karmę, czyli powstrzymywanie się od czynów, które ge-
nerują cierpienie. Głównymi źródłami cierpienia są: 
 – odsunięcie od czegoś lub kogoś, kogo kochasz,
 – związek z czymś lub kimś, kogo nie cierpisz,
 – pożądanie czegoś lub kogoś nieosiągalnego.

Dalszy rozwój można osiągnąć krocząc „Szlachetną 
Ośmioraką Ścieżką”, prowadzącą do ustania pożądań, 
czyli gromadzenia dobrej lub złej karmy. Ta droga to: 
1. Zrozumieć konieczność i dążyć do równowagi ciała, 

ducha i umysłu – czyli mieć właściwy pogląd.
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2. Pozbyć się z serca i umysłu wszelkich pragnień i nie-
życzliwości – czyli mieć właściwe myślenie.

3. Powstrzymać się od kłamstwa i oszczerstwa – czyli 
mieć właściwą mowę.

4. Postępować właściwie według Pięciu Wskazań, czy-
li mieć słuszne czyny:
• nie zabijać, niszczyć żywych istot,
• nie kraść,
• prowadzić się moralnie,
• mieć właściwą mowę,
• nie spożywać, nie wdychać niczego, co odurza.

5. Utrzymywać siebie i rodzinę z pracy, która jest zgod-
na z „Ośmiostopniową Ścieżką”, czyli mieć właściwe 
życie.

6. Dożyć do doskonalenia spraw ciała ducha, oświece-
nia, czyli mieć właściwe dążenie.

7. Dążyć do jasności myśli i uczuć, nie rozpraszać się 
rzeczami błahymi, czyli mieć właściwe skupienie.

8. Mieć spokojny i jasny umysł, czyli mieć właściwą 
medytację.

„Ośmiostopniowa Ścieżka” pomaga wyzbyć się pragnień 
i emocji, co sprawia, że nie generujemy ani złej, ani do-
brej karmy. Jeżeli nie będziemy generować karmy, nasza 
świadomość nie będzie zmuszona do ponownych wcie-
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leń, tylko osiągnie stan Nirwany – jedności z Bogiem 
w szczęściu i miłości. 

Według starożytnych Greków, po śmierci człowieka 
jego dusza wędrowała do Hadesu, gdzie były sądzone jej 
uczynki popełnione za życia. Każda dusza przekraczając 
granice Hadesu musiała napić się z rzeki zapomnienia 
Lete, przez co zapominała o swoim poprzednim wciele-
niu. Po sądzie, jeżeli dobre czyny przeważały nad złymi, 
dusza trafiała do krainy szczęśliwości. Jeżeli złe uczyn-
ki przeważały nad dobrymi, dusza trafiała do Tartaru. 
Nagroda lub kara trwały tysiąc ziemskich lat – po tym 
czasie dusza wcielała się ponownie. Każda dusza mu-
siała przejść ten cykl dziesięciokrotnie. Jako że ludzie 
powstali ze szczątków spalonych na popiół przez Zeusa 
Tytanów, dusza ludzka podczas dziesięciu cykli (naro-
dziny – życie – sąd – tysiąc lat w „niebie” lub „piekle”) 
oczyszcza się z tytanicznego elementu. 

Ten pogląd głosili orfici, po nich Pitagoras i Platon.
Współcześnie w religiach monoteistycznych – chrze-

ścijaństwie, islamie, judaizmie – reinkarnacja trakto-
wana jest jako herezja i bezwzględnie odrzucana. Jednak 
w każdej z wymienionych religii są grupy, które twierdzą, 
że idea reinkarnacji nie stoi w sprzeczności ani z Biblią, 
ani z Koranem, ani Torą. 

Do 553 roku do V Soboru Powszechnego w Kon-
stantynopolu, czyli podczas pięciu pierwszych wieków 
istnienia kościoła chrześcijańskiego, idea wielokrot-
nych wcieleń była uznawana za niezaprzeczalną i fun-
damentalną. W odróżnieniu od hinduizmu czy buddy-
zmu, nigdy nie była uznawana za zamknięcie, przymus, 
z którego należy się wyzwolić, tylko za szansę na naukę 
i doskonalenie się.



Po V Soborze przyjęto za jedyną słuszną tezę mówiącą 
o jednym człowieku, jednej duszy, jednych narodzinach 
i jednej śmierci. Po śmierci następuje sąd, po którym du-
sze, w zależności od ilości i jakości swoich przewinień, 
idą do nieba, piekła lub czyśćca. Przy czym nad drogą do 
nieba nie trzeba pracować całe życie (nie trzeba zbierać 
całe życie dobrej karmy lub nie zbierać karmy w ogóle), 
wystarczy wyspowiadać się i dostąpić odpustu, po któ-
rym „zeruje się” lista przewinień i oddala groźba piekła 
lub czyśćca, aż do popełnienia następnych grzechów. 

Nad ideą reinkarnacji rozmyślali i nie odrzucali jej 
Święty Augustyn i Święty Hieronim. Warte przytoczenia 
są rozważania nad reinkarnacją Orygenesa, jednego z ko-
mentatorów Pisma Świętego, który twierdził, że Bóg stwo-
rzył pewną liczbę dusz, z których wszystkie zgrzeszyły 
oprócz duszy Jezusa Chrystusa. Dusze, które zgrzeszyły 
najmniej, zostały aniołami, a te, które zgrzeszyły najcię-
żej, zostały demonami. Ludzie zostali obdarzeni dusza-
mi, których grzechy były średniej ciężkości. Zwierzęta ani 
przedmioty nie posiadały duszy. Celem ponownego wcie-
lania było dojście do doskonałości, czystości i ostateczne-
go zjednoczenia się w Bogu z innymi duszami.

To, co dobrze opanowaliśmy w poprzednich wciele-
niach, pomaga nam żyć i rozwijać się. To, co popsu-
liśmy lub wykorzystaliśmy nieumiejętnie, stanowi 
utrudnienie.
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17 – GwIAZDA

PLAN DUCHOwY OBECNEGO wCIELENIA

Czy moja dusza jest stara czy młoda?
W zależności od otaczających kart, 

Gwiazda mówi o duszy doświadczonej, 
która kończy lub zaczyna od nowa cykl 
reinkarnacyjny. 

Na jakim poziomie rozwoju ducho-
wego się znajduję?

Bardzo zaawansowany rozwój duchowy. 

Czego się już nauczyłem?
Dostałeś od życia lekcję pokory, ale przyjąłeś ją ze spo-

kojem, wyciągnąłeś odpowiednie wnioski. Twoje ciało 
i duch są silne, masz siłę do rozpoczęcia rozwoju ducho-
wego od początku lub pchnięcia go na dobry tor. Masz 
w sobie wiarę i nadzieję. 

 
Co zaniedbałem, czego jeszcze powinienem się 
nauczyć?

Ciągle jeszcze nie rozumiesz, że czasami możliwość 
rozpoczęcia wszystkiego od początku jest błogosła-
wieństwem, a nie przekleństwem. Masz szansę rozwi-
nąć skrzydła pozbywając się balastu z przeszłości – nie 
zmarnuj tej szansy. 

Czego się już nauczyłem?
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PLAN fIZYCZNY OBECNEGO wCIELENIA

Jakie zajęcie powinienem wykonywać?
Gwiazda sprzyja przede wszystkim zawodom związa-

nym ze sztuką – malarzom, rzeźbiarzom, pisarzom, mu-
zykom, kompozytorom etc. Nawet kiedy twój wykonywa-
ny zawód nie będzie związany ze sztuką, zawsze będzie 
z nim związane twoje hobby. 

Czasami zawodem, który powinieneś wykonywać, bę-
dzie dyplomata, mediator lub ktoś, kto zajmuje się cha-
rytatywną pomocą. 

Jakie cechy mojego usposobienia są niezmienne?
Spokojne, pogodne usposobienie. Wiara w siebie i to, 

że w życiu wszystko ułoży się dobrze, niezależnie od 
przeciwności. Dużo wewnętrznego ciepła. Łatwość wy-
baczania, zapominania o urazach. 

Jakie okoliczności życia dominują w obecnym 
wcieleniu?

Życie spokojne, wypełnione pracą, ale nie monotonne. 
Brak większych niespodzianek, koleje losu przyjmowane 
ze spokojem. Wielu z otaczających cię ludzi garnie się 
do ciebie, aby skorzystać z twojego wewnętrznego ciepła. 
Liczne przyjaźnie. Dom gwarny, częste spotkania towa-
rzyskie. Organizowane grupy wsparcia, organizowana 
wspólna rozrywka, np. muzykowanie. 

Czy w obecnym życiu będę miał dużo pieniędzy?
Gwiazda sprzyja ludziom przedsiębiorczym. Jeżeli nie 

będziesz czekał z założonymi rękami, aż finansowa sytu-
acja poprawi się „sama”, zawsze znajdzie się możliwość 
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znalezienia nowego źródła dochodów, co za tym idzie, 
poprawy sytuacji finansowej.

Czy mam szansę na Wielką Miłość?
Wyjdź naprzeciw miłości, miej odwagę wyznać komuś 

uczucie. Szansa zarówno na stworzenie wymarzonego, 
nowego związku, jak i na odrodzenie związku, w którym 
moc uczuć już nieco przygasła.

Co muszę „przerobić” w obecnym wcieleniu (z czym 
się pogodzić, z czym walczyć)?

Nie buntuj się przeciwko złemu losowi, nie złorzecz. 
Masz szansę rozpocząć wszystko od początku, bądź 
wdzięczny za taką szansę. Naucz się przebaczać, czasa-
mi warto jest dać człowiekowi drugą szansę. Sobie też! 

PLAN DUCHOwY wCIELEŃ 
LUB wCIELENIA POPRZEDNIEGO

Co w poprzednim wcieleniu miałem do przerobienia?
W poprzednim wcieleniu dostałeś wielką szansę za-

prowadzenia porządku i rozpoczęcia wszystkiego od po-
czątku. Miałeś odnowić kierunki rozwoju, wprowadzić 
rozwój na dobre tory, dać sobie szansę poprawy i wpro-
wadzenia zmian.

Jak poradziłem sobie z tym, nad czym musiałem 
pracować?

Odrodziłeś się duchowo i fizycznie, choć przebyłeś 
trudną drogę, zmagałeś się z problemami. Pracowałeś 
ciężko, więc zasłużyłeś na wytchnienie i odpoczynek. 
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Udało ci się zrealizować wszystko, co było w twoim pla-
nie. Gwiazda odwrócona sugeruje opóźnienia w realiza-
cji zamierzeń.

Co jeszcze zostało do zrobienia (z czym się pogodzić, 
z czym walczyć, co zrozumieć, komu przebaczyć)?

Przebaczyć innym doznane urazy, przebaczyć sobie błę-
dy. Dążyć do uzyskania wewnętrznego spokoju i harmonii. 
Oczyścić duszę, z nadzieją zacząć wszystko od początku.

PLAN fIZYCZNY wCIELEŃ 
LUB wCIELENIA POPRZEDNIEGO

Pytanie o narodziny – dziecko długo oczekiwane, poród 
lekki. Możliwe, że osoby, które pomagały przy porodzie, 
podały matce zioła uspokajające. Poród przebiegał pod-
czas intensywnego deszczu lub mgły gęstej jak mleko. Wa-
runki czyste i bezpieczne. Dziecko rodzi się małe i słabe. 

Jak długo żyłem w poprzednim wcieleniu?
Życie średniej długości, pracowite.

Jaką umarłem śmiercią w poprzednim wcieleniu?
Słabe zdrowie towarzyszyło ci od urodzenia. Ludzie 

dziwili się, że takie chorowite dziecko ciągle żyje. Naj-
prawdopodobniej cierpiałeś na epilepsję i umarłeś pod-
czas jednego z ataków.

Jakiej byłem płci w poprzednim wcieleniu? 
Gwiazda częściej opisuje kobietę niż mężczyznę. Dla 

pewności zapytaj Arkan Małych.
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Jakie zajęcie wykonywałem w poprzednim wcieleniu? 
Wykonywałeś zajęcie związane ze sztuką, swoje zami-

łowania na pewno przeniosłeś do obecnego wcielenia. 
Czy doszedłeś do mistrzowskiego kunsztu, czy też przez 
całe  życie traktowałeś artystyczne zamiłowania jako 
hobby – pomogą odczytać sąsiednie karty. Całe życie 
pracowałeś nad sobą i nad rozwijaniem swojego talen-
tu. Mogłeś zajmować się niesieniem pomocy potrzebują-
cym, zwłaszcza dzieciom.

W niekorzystnym układzie Gwiazda mówi o kimś ob-
darzonym niewielkim talentem, ale uważającym siebie 
za mistrza w swojej dziedzinie. 

Jaki byłem w poprzednim wcieleniu? 
Bardzo wrażliwy na nieszczęście innych osób i piękno 

świata. Byłeś czuły zwłaszcza na krzywdę dzieci, wspie-
rałeś sierocińce, szpitale dziecięce i wszelkie akcje ma-
jące na celu pomoc dzieciom.  Swoją sztuką starałeś się 
nieść pomoc i ukojenie. 

Jaka była moja rodzina w poprzednim wcieleniu?
Rodzina troskliwa i kochająca, w której byłeś jedynym 

biologicznym dzieckiem. Dużo dzieci adoptowanych lub 
znajdujących się pod opieką. Spokojne, radosne dzie-
ciństwo, możliwość rozwijania swoich zainteresowań. 
Dwukrotne wejście w związek małżeński, oba bezdziet-
ne. W późniejszym okresie życia sprawowanie opieki nad 
gromadką dzieci i stworzenie im szczęśliwego domu.

Jakie były okoliczności mojego życia?
Dom otwarty – wielu przyjaciół, wielu znajomych, czę-

sta pomoc udzielana osobom potrzebującym. Życzliwa 
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i ciepła atmosfera. Nawiązywałeś wiele znajomości, któ-
re zmieniały na lepsze twoje życie. 

Jaka była jakość mojego życia?
Brak kłopotów związanych z finansami. Pieniądze były 

zarabiane legalnie i wydawane głównie na cele charyta-
tywne, przy czym własne potrzeby nie były zaniedbywa-
ne. Choć Gwiazda jest kartą wytchnienia i odpoczynku, 
nie spoczywałeś na laurach. Zaangażowanie i pracowi-
tość były sowicie nagradzane.

Gwiazda rodzi się w rodzinie rzemieślników. Rodzice są 
zachwyceni, bowiem po kilku synach, nareszcie zostali 
obdarowani córką. Jako że dziecko jest słabego zdrowia, 
nie jest obarczane wieloma domowymi obowiązkami. 
Dużo choruje, więc dużo czasu spędza w łóżku, w któ-
rym czyta i maluje, ale jej ulubionym zajęciem jest śpie-
wanie. Stara się rozwijać swoje artystyczne pasje, na co 
jednak nie chcą się zgadzać rodzice twierdząc, że prze-
znaczeniem kobiety jest być dobrą żoną i matką. Dora-
stająca Gwiazda śpiewa w kościele i tam znawca opery 
słyszy jej głos, i zachwyca się nim. Przekonuje rodzi-
ców dziewczyny, że jej przeznaczeniem jest śpiewanie. 
Gwiazda szkoli głos, u najlepszych nauczycieli i po kilku 
latach zostaje uznana za największą śpiewaczkę swoich 
czasów. Wychodzi za mąż za mężczyznę, który odkrył jej 
talent, ale małżeństwo po kilku latach rozpada się, po-
nieważ okazuje się, że Gwiazda nie może mieć dzieci. 
Ta informacja i odejście męża sprawiają, że dziewczyna 
popada w depresję i myśli o popełnieniu samobójstwa. 



Jednak we śnie objawia jej się anioł, który mówi, że choć 
nie będzie miała swoich dzieci, może zająć się poma-
ganiem dzieciom potrzebującym. Od tej pory Gwiazda 
poświęca swoje życie dzieciom. Buduje szpitale i szkoły, 
zakłada sierocińce, szczególną uwagę poświęcając dzie-
ciom utalentowanym, które nie mają możliwości rozwi-
jania swojego talentu. Adoptuje kilkoro dzieci. Czuje się 
kobietą spełnioną i szczęśliwą. 

Umiera nagle, w kwiecie wieku, podczas występu na 
scenie. Jej słabe serce nie wytrzymało nadmiaru obo-
wiązków. Wielu szkołom zostaje nadane jej imię, dla 
wielu osób staje się symbolem wytrwałości i nadziei.
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