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pODZiĘKOWANiA

Pragnę na początku podziękować mojej Mamie... Dziękuję ci za 
wiedzę, wsparcie, inspiracje i miłość, którą ofiarowujesz mi każdego 
dnia. Dzięki tobie świat jest bezpieczniejszy, ciekawszy i jaśniejszy... 

Pani Wandzie Prager z gdyńskiego „Ogrodu Nadziei” za odkrycie 
i pokazanie mi, że mogę pomagać innym ludziom, za miłą współ-
pracę i pomysł napisania tej książki... Przede wszystkim dziękuję 
za natchnienie, wiarę i przyjaźń, która trwa od tylu lat... 

Mojej cioci, wróżce Anastazji, za to, że dzięki tobie wkroczyłem 
w świat magii, kart i ezoteryki... To dzięki tobie znalazłem się we 
właściwym czasie i miejscu, wtedy wszystko się zaczęło... i trwa 
nieprzerwanie do dziś. 

T... dziękuję ci za przyjaźń, zaangażowanie i wiarę we mnie... Two-
ja uwaga, ciepło i światło twojej duszy sprawiają, że gasną mroki 
i wszystko wydaje się jasne i kolorowe... Dziękuję, że JESTEŚ. 

Moim nauczycielom i inspirującym osobom, których nie sposób 
wszystkich tutaj wymienić, ale pojawiły się na mojej drodze w od-
powiednim dla mnie momencie... Powiem więc skromnie, ale z ser-
ca: DZIĘKUJĘ.

Szczególne podziękowania przesyłam mojemu wydawcy i osobom 
współpracującym przy tworzeniu tej książki – dziękuję za miłą 
współpracę, sugestie i pomysły... To dzięki Wam wszystkim książka 
ujrzała światło dzienne i jest wydana w takiej formie w jakiej po-
winna. Dziękuję za współpracę i mam nadzieję, na dalszy ciąg przy 
innych projektach... 





WStĘp

Witam cię serdecznie. Cieszy mnie to, że możemy się 
spotkać się na naszym „kursie” wróżenia z kart kla-
sycznych. Dziś, kiedy najbardziej znaną techniką wró-
żenia jest Tarot, karty klasyczne są troszkę zapomniane, 
a szkoda, ponieważ są o wiele prostsze w nauce i inter-
pretacji, konkretniejsze w swoim przekazie i bardziej 
„przyjazne” energetycznie. O ile do kart Tarota powinno 
się być przygotowanym, i aby je poznać trzeba poświęcić 
wiele pracy, tak do kart zwykłych nie potrzeba, aż takie-
go przygotowania.

Pragnę podzielić się z Tobą moją wiedzą, doświad-
czeniami osobistymi i zawodowymi na temat rozwijania 
umiejętności wróżenia z kart klasycznych. Chciałbym ci 
wyjaśnić nie tylko w teorii, ale również w praktyce, jak 
korzystać z umiejętności intuicyjnego odczytywania kart.

Myślę, że zdajesz sobie sprawę, iż każdy człowiek ro-
dzi się z różnymi zdolnościami: wróżenia, intuicji, jasno-
widzenia, telepatii czy uzdrawiania. U jednych są one 
bardziej zaawansowane, u innych mniej. Często rodzą 
się ludzie, którzy mają już rozwinięte zdolności na wyż-
szym stopniu, inni odbierają wiele informacji na pozio-
mie intuicyjnym, ale na mniejszą skalę.
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Zapewne zdarzyło ci się, że myślałeś intensywnie 
o kimś i po pewnym czasie ta osoba zadzwoniła do cie-
bie lub spotkałeś ją przypadkiem na ulicy. Czy nie zda-
rzyło ci się wiedzieć kto do ciebie dzwoni, zanim pod-
niosłeś słuchawkę? Czy miałeś czasami wrażenie, że 
powinieneś coś zrobić, albo czegoś zaniechać? Albo ja-
dąc samochodem, nagle pojechałeś zupełnie inną drogą 
niż planowałeś? Czy nie zdarza ci się, spotykając kogoś 
czuć się przy nim bardzo przyjemnie, a przy innych oso-
bach mieć wiele odczuć negatywnych? 

To właśnie jest twoja intuicja, która nierzadko pod-
powiada ci w życiu codziennym i niesie wiele ważnych 
wiadomości, ale pęd życia sprawia, że nie zwracamy na 
nie najczęściej uwagi. Jeśli postarasz się ją jeszcze bar-
dziej rozwinąć, może być ona dla ciebie wielkim przy-
jacielem, który pomaga ci w życiu i wskazuje najlepsze 
wyjście z sytuacji, poddając świetne pomysły.

Karty są po to, aby móc zobaczyć nasze intuicyjne 
odczucia, poprzez symbole zawarte w mowie i języku 
pomagają obrazowo zinterpretować przeczucia, po-
zwalają też z biegiem czasu rozwijać naszą intuicję, 
otwierają zdolności jasnomyślenia, jasnosłyszenia 
i jasnowidzenia.

Przychodzimy na ten świat, aby oprócz rozwoju du-
chowego, każdy z nas mógł rozwinąć wewnętrzny du-
chowy potencjał i odnaleźć swoją ścieżkę. Każdy ma do 
spełnienia jakąś misję, rolę, i do tego w mniejszym lub 
większym stopniu dążymy. Czy nam się to uda, to za-
leży tylko i wyłącznie od nas samych. Tylko my sami 
jesteśmy w stanie je rozwinąć, albo tego zaniechać i żyć 
wyłącznie codziennymi problemami, w kieracie rzeczy-
wistości, bez głębszych uniesień duszy.
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Uważam, że każdy człowiek posiada intuicję i różne-
go rodzaju zdolności. Mogą być one związane z uzdra-
wianiem, jasnowidzeniem, przepowiadaniem przyszło-
ści, nauczaniem innych poprzez głęboką wewnętrzną 
mądrość... Najważniejsze jest jednak to, aby pomagać 
innym, przy okazji realizując swojej cele, i by odnaleźć 
dzięki temu spełnienie i swoje miejsce w świecie.

Ja sam, bardzo dawno temu odkryłem w sobie zdolno-
ści widzenia świata innymi oczyma, niż większość ludzi. 
Od dzieciństwa potrafiłem przewidzieć pewne zdarze-
nia, sytuacje lub nadchodzące choroby. Jestem zwyczaj-
nym człowiekiem, który na co dzień stara się rozsupłać 
spętane ścieżki losu, dając niekiedy moim klientom na-
dzieję na lepsze jutro. 

Wykorzystuję moje zdolności dla dobra innych ludzi. 
Jednak, zanim dowiedziałem się jak z nimi funkcjono-
wać w normalnym świecie, musiałem lepiej je zrozumieć, 
nauczyłem się je w sobie doskonalić poprzez systema-
tyczne ćwiczenia i praktyki oraz akceptować je. Zawód 
„wróżki” niesie pewne zagrożenia, o których również 
wspomnę w tej książce.

Skoro trafiłeś na tę książkę, to znaczy, że nie był to 
przypadek. Oznacza to, że szukasz wiedzy na temat, jak 
rozwinąć swoje zdolności, aby móc wykorzystać je prak-
tycznie w swoim życiu lub chcesz pomóc innym. 

Jeśli sięgnąłeś po tę książkę od niechcenia, to zna-
czy, że w jakimś sensie cię „przyciągnęła” a może jest to 
znak, że warto zainteresować się tą dziedziną wiedzy? 
Może okaże się ona dla ciebie nową, pasjonującą i roz-
wijającą ścieżką…?

Być może sięgnąłeś po tę książkę, bo szukasz jakiejś 
wskazówki, rady… Chciałbyś sobie pomóc… To dla 
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mnie wyraz zaufania, miły komplement skierowany 
w moim kierunku… Ta książka powstała po to, aby ci 
pomóc, a być może dzięki temu ty będziesz mógł pomóc 
innym…

Książka, którą trzymasz w dłoni służy do samodzielnej 
nauki wróżenia i na jej stronach postaram się przekazać 
ci jak najwięcej szczegółowych informacji na temat ka-
bały i wróżenia z kart zwykłych oraz sposobów wykłada-
nia i odczytywania ich magicznej mowy. 

Przepowiadaniem i odkrywaniem przyszłości zajmo-
wano się od zawsze. Na przestrzeni tysiącleci każda kul-
tura stworzyła swoje własne systemy wróżebne i metody 
prognozowania tego, co ma się zdarzyć. Jedne z nich są 
już zapomniane, inne przetrwały do naszych czasów i są 
nadal modyfikowane, doskonalone czy unowocześniane.

Obecnie coraz więcej osób interesuje się szeroko po-
jętą ezoteryką, parapsychologią, prawami natury, uzdra-
wianiem jak również poszukuje sposobów na poznanie 
swojej przyszłości. Jednym z najbardziej dostępnych 
i możliwych do opanowania jest wróżenie za pomocą 
kart zwykłych, run czy też Tarota.

Wróżenie z kart zwykłych od wielu lat jest wypiera-
ne przez karty tarota i jest to raczej podyktowane modą, 
mnogością dostępnych książek czy oferowanymi kursa-
mi. Karty zwykłe są traktowane jako coś mniej warto-
ściowego niż Tarot, co nie jest prawdą, ponieważ w ni-
czym nie ustępują one tym pierwszym. 

Trudno powiedzieć, jakie są między nimi różnice, ale 
wydaje się, że karty klasyczne są „lepsze”, ponieważ są 
prostsze i można posługiwać się nimi profesjonalnie 
szybciej niż innymi kartami. Tarot ma głęboką symboli-
kę, która wymaga zazwyczaj dłuższej nauki, niż symbo-
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lika kart klasycznych, poza tym obie techniki różnią się 
znacznie w wykładaniu kart.

Owszem, tak jak we wszystkim, na pewno potrzebna 
tu jest praktyka i bardzo szczegółowa umiejętność in-
terpretacji układów i kart, ale znacznie łatwiej jest opa-
nować i zrozumieć ich przekaz i głębię niż symbolikę 
innych kart…

Tarot wymaga większego nakładu czasu i pracy oraz 
wiele cierpliwości i uwagi. Osobiście wyznaję zasadę, że 
nie ważne jakich atrybutów używamy, czyli jakimi karta-
mi operujemy – najważniejsze jest to, aby pomagać jak 
najlepiej ludziom, którzy zgłaszają się do nas po radę lub 
pomoc. 

Tak naprawdę większość informacji przekazywanych 
przy pomocy kart jest odczytywana za pomocą intuicji, 
karty są tylko widocznym obrazem i symboliką, która po-
maga nam zrozumieć to, co odbieramy na poziomie intu-
icyjnym. Karty klasyczne tę pomoc mogą bardzo ułatwić.

Kabała francuska pochodzi z Francji. Narodziła się 
około XIV wieku, ale jak wiemy historia samych kart nie 
jest do tej pory jednoznacznie określona. Ezoterycy na-
dal spekulują, skąd rzeczywiście pochodzą karty i chyba 
długo się tego nie dowiemy... Na pierwsze ślady kart na-
tykamy się już w starożytnym Egipcie, inni twierdzą, że 
karty wywodzą się z Chin. Najpierw były to drewniane 
deseczki z wizerunkami, które później zostały namalo-
wane na papierowych kartach.

W każdej książce i źródle znajdujemy bardzo różne 
informacje na temat pochodzenia kart, więc przyjmijmy, 
że mają one swoją historię, ale my nie będziemy w nią 
wnikać, bo czy doprawdy jest to takie ważne? Czy wiemy, 
która historia jest prawdziwa?
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uKłAD – „uKłAD pArtNerSKi”

Po przetasowaniu kart i przełożeniu do siebie, wyciągamy 
z talii dziesięć kart, układając je w następujący sposób: 

KLIENT PARTNER

4
co myŚLi?

7
co dzieLi

LUb
PrzeSzKadza
w zwiĄzKU?

9
eNerGia

zwiĄzKU – 
co NaLeŻy 

zrobiĆ?

1
co myŚLi?

5
co czUje?

2
co czUje?

3
czeGo 

PotrzebUje?

6
czeGo 

PotrzebUje?

10
wyNiK

8
co łĄczy
UKład?
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uKłAD – „pArA – jAKie mAmy SZANSe NA 
ZWiąZeK” 

Układ ten podpowiada, jaka przyszłość czeka nas z kimś 
nowo poznanym. Wyciągnij pięć kart i rozłóż je w nastę-
pujący sposób: 

2

5

3

1

4

karta 1. – mówi, jaka będzie wspólna przyszłość;
karta 2. – podpowiada, czego unikać, jakie są niebezpie-

czeństwa dla związku;
karta 3. – wskazuje, co was najsilniej łączy;
karta 4. – zdradza ci, jakie są jego/ jej oczekiwania w związku;
karta 5. – pokazuje, jakie są twoje oczekiwania w związku.
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uKłAD –„cO SiĘ WyDArZy...?”

Ten rozkład odpowiada na pytanie, co cię czeka w naj-
bliższej przyszłości. Aby wróżba była dokładniejsza, na-
leży precyzyjnie określić o jaki czas chodzi, np.: Co bę-
dzie w przyszłym tygodniu? Co się wydarzy za pół roku? 

7

21

5 63 4

Karty 1. i 2. – mówią o tym, czego chcesz, o czym marzysz;
karty 3. i 4. – opisują, co będziesz zawdzięczać sobie, 

swojej pracy;
karty 5. i 6. – wskazują, co da ci los, co się wydarzy;
karta 7. – mówi o tym, jakie są konsekwencje tych wy-

darzeń dla twojego życia.
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uKłAD – „miecZ – rOZWiąZANie prOblemu”

Rozkład ten pomaga ci ujrzeć obecną sytuację w zupełnie 
innym świetle. Wskaże też najlepszy sposób poradzenia 
sobie z problemem. Do rozkładu wybierz siedem kart.

7

2

1

5

6

3 4

Karta 1. – mówi, co jest przyczyną problemu czy sytu-
acji, w jakiej się znajdujesz;

karta 2. – podpowiada, jakie masz atuty w ręce i co mo-
żesz wykorzystać do rozwiązania problemu;

karty 3. i 4. – pokazują przeszkody stojące ci na drodze;
karta 5. – wskazuje na to, co jest twoim celem;
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karta 6. – podpowiada, co lub kto może ci pomóc;
karta 7. – oznacza wynik sprawy, sposób rozwiązania 

problemu.

uKłAD – „KOłO cZASu”

Koło czasu to jeden z najstarszych systemów wróżeb-
nych, obecnie stosuje się go bardzo często. Po czynno-
ściach wstępnych rozłóż karty na osiem stosów po cztery 
karty i zinterpretuj układ: 

stos 1. – co dla ciebie? 
stos 2. – co dla domu?
stos 3. – o czym nie wiesz? 
stos 4. – czego się nie spodziewasz? 
stos 5. – co być powinno? 
stos 6. – co być musi? 
stos 7. – co należy do przeszłości? 
stos 8. – co ukoi ci serce?
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WróżeNie Z SZeściu KArt

Metoda ta jest bardzo stara i ma na celu sprawdzenie 
odpowiedzi, nie posiłkujemy się tutaj znanym nam zna-
czeniem i określeniem kart, tylko losując kartę na dane 
pytanie, otrzymujemy gotową odpowiedź według specy-
fikacji. Nie ukrywam, że powinniśmy tę metodę trakto-
wać z przymrużeniem oka, jednak jest to ciekawostka 
i warto o niej wspomnieć.

Wybieramy z talii sześć kart, obojętnie jakiego koloru: 
asa, króla, damę, waleta, 10 i 9. Tasujemy karty i ukła-
damy je na stole w rzędzie koszulkami do góry. Skupia-
my się na interesującym nas pytaniu i wybieramy jedną 
kartę. Teraz wystarczy tylko przeczytać odpowiedź. Przy-
jemnej zabawy…

czy oN coŚ do mNie czUje?
as – wpadłaś mu w oko. Myśli o tobie coraz częściej;
król – kocha cię, choć sam jeszcze o tym nie wie;
dama – na razie nie, ale wszystko może się zmienić;
walet – zapamiętał cię i myśli o tobie. Daj mu szansę!
10 – twój wybranek myśli tylko o sobie, zapomnij 

o nim!
9 – kocha cię szczerym uczuciem i na pewno coś 

z tego będzie!
8 – kocha cię, tylko boi się tego uczucia, bądź 

cierpliwa;
7 – nie jesteś jedyną kandydatką do jego serca, od-

puść sobie!
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czeGo o Nim jeSzcze Nie wiem?
as – dla niego liczy się tylko kariera, będziesz mu-

siała spróbować to zmienić;
król – będzie ci wierny tak długo, jak długo będzie 

Wam dobrze w łóżku;
dama – według niego miejsce kobiety jest w domu, 

i taką rolę szykuje dla ciebie;
walet – różnicie się bardzo charakterami, na początku 

nie będzie ci to przeszkadzać, ale z czasem róż-
nice będą coraz bardziej ci zawadzać; 

10 – to zabawowy typ, nie zagrzeje przy tobie długo 
miejsca;

9 – to podrywacz i flirciarz, ale spokojnie, jeśli ko-
cha – pozostaje wierny;

8 – niestety, jest to człowiek sprytny i wygodny, 
prawdopodobnie wykorzysta cię i porzuci;

7 – uważaj, bo jest to zdobywca, a do tego leniuch, 
ryzykant i nieodpowiedzialny typ, trzymaj rękę 
na pulsie, a na pewno go oswoisz i ułożysz. 

czy mam jaKieŚ rywaLKi?
as – nie, ale on nie lubi łatwych kobiet, udawaj, że 

jesteś niedostępna;
król – tli się w nim uczucie do innej kobiety, daj mu 

czas, aby zapomniał o niej;
dama – jakaś kobieta stoi ci na drodze, ale z łatwością 

się jej pozbędziesz!
walet – masz dużą konkurencję, ale dla niego jesteś tą 

jedyną;
10 – podoba mu się twoja koleżanka, uważaj na nią!
9 – czasem lubi flirtować, ale zdradza tylko w snach;
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8 – to czaruś i elegancik, dlatego przygotuj się na 
wianuszek konkurentek;

7 – bądź spokojna, on nie może ci się oprzeć i świa-
ta poza Tobą nie widzi.

jaK zdobyĆ Go Na zawSze?
as – musisz poczekać, aż przestanie kochać inną 

kobietę;
król – daj mu jakiś znak, ośmiel go słowem, a nieba-

wem padnie u Twych stóp;
dama – twój wybranek lubi kobiety niedostępne i ta-

jemnicze, jeśli taka będziesz – zdobędziesz go;
walet – czekaj, nie rób nic na siłę, bo masz dużo do 

stracenia. Czas sam zbliży Was do siebie w od-
powiednim momencie;

10 – on uwielbia zdobywać, pozwól mu grać tygrysa…
9 – czekaj, on nie jest pewny Twoich uczuć, pozwól 

mu dojrzeć do tej miłości;
8 – to typ domatora, złapiesz go na pyszny obiad, 

deser z „dodatkami”, będzie wniebowzięty i bę-
dzie ci jadł z ręki;

7 – to uparta bestia, robi dwa kroki do przodu, 
jeden do tyłu. Rozmów się z nim uczciwie, 
w przeciwnym wypadku – ucieknie!

czy jeSt SzaNSa, abyŚmy byLi razem?
as – zapowiada się fantastyczny romans, jednak nie 

rób nic na siłę. Niech sytuacja sama się rozwinie;
król – będziecie nie tylko parą, ale i świetnymi kum-

plami, tylko od ciebie zależy, czy będzie to ten 
na całe życie;
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dama – nie licz na jego inicjatywę, to ty będziesz musia-
ła być stroną dominującą;

walet – sama dobrze wiesz, że to walka z wiatrakami, 
lepiej daj sobie spokój, bo możesz tego żałować;

10 – jesteś bardzo silna i wymagająca, na pewno 
chcesz się z nim związać?

9 – znalazłaś tego jedynego, wyśnionego… Brawo!
8 – to typ mężczyzny, o którym mówi się, że wybie-

rzesz go sobie z rozsądku. Ale jeśli odpowiada 
ci jako partner, to się nie zastanawiaj;

7 – najpierw połączy Was namiętność, dopiero 
z czasem przyjdą uczucia.

Kiedy Go PozNam?
as – już go znasz, kręci się wokół ciebie, tylko go nie 

zauważasz;
król – w czasie najbliższych 5 – 7 miesięcy – szukaj;
dama – w tym roku;
walet – wcześniej niż ci się wydaje i będzie to 

niespodzianka;
10 – w ciągu dwóch lat, ale on już gdzieś wokół cie-

bie krąży!
9 – niestety, poznasz go dopiero za kilka lat, ale 

w tym czasie spotkasz wielu ciekawych męż-
czyzn, z którymi miło spędzisz czas;

8 – za 3 do 5 lat, ale szukaj wytrwale, bo nie będzie 
tak łatwo;

7 – jeśli dalej będziesz czekać, to nie znajdziesz go 
nigdy. Do dzieła, a niebawem go poznasz.



pOrADy DlA Wróżących

Można wróżyć samemu sobie, polecam to na początek, bo 
na kimś powinniśmy ćwiczyć. Dopiero po pewnym cza-
sie radzę zdobyć się na odwagę i zacząć wróżyć bliskim 
lub znajomym. Pamiętajmy, że rodzinie ciężko wróżyć, 
ponieważ kierujemy się uczuciami i możemy przekłamy-
wać fakty. 

Wróżąc sobie nie ryzykujemy „wpadki” interpreta-
cyjnej, a obserwując potem wydarzenia pod kątem kart 
i wróżebnych prognoz, które nam „wyszły” – uczymy się 
kojarzyć interpretacje i nabywamy wprawy. Takie „wróże-
nie” jest doskonałym sposobem samopoznania i rozwoju.

Pytania, które zadajemy kartom, powinny być sformu-
łowane bardzo konkretnie… Od właściwie zadanego py-
tania, zależy interpretacja kart z danego układu.

Trzeba też wiedzieć, że zadawanie ciągle tego samego 
pytania lub krążenie wokół tego samego tematu spowo-
duje bałagan w kartach, nie powinniśmy więc zadawać 
jednego pytania więcej niż trzy razy w czasie sesji. Raczej 
skupmy się na jednym pytaniu i szczegółowo rozważmy 
wszystkie aspekty.

Gdy często powtarzamy jedno pytanie, karty zaczynają 
dzielić odpowiedź na różne fragmenty, skracać perspek-
tywę, aż w końcu same zmieniają temat i nagle rozkład 
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dotyczy zupełnie innej sprawy, lub nawet innej osoby! 
W ten sposób rodzą się błędne interpretacje i przeko-
nanie, że karty czasem się mylą lub nie odpowiadają na 
dany temat. 

Pewne pytania powinniśmy zadawać tylko raz na jakiś 
czas, na przykład o naszą rolę w społeczeństwie, kieru-
nek rozwoju zawodowego, misję do wykonania w tym 
wcieleniu, pytajmy raz na 3 do 5 lat. 

Karty mogą przepowiać przyszłość maksymalnie na 
około 3-5 lat, powyżej tego okresu nie powinniśmy wró-
żyć ze względu na czasowe przekłamania. Z reguły nasze 
plany życiowe są stabilne na 5 lat, jednak wróżenie czę-
sto przypomina pracę podobną do górskiej wspinaczki, 
gdzie się wbijemy, tam otrzymujemy pewną bazę i dzięki 
temu widzimy inną ścieżkę. Udając się w inne miejsce, 
poruszamy inny aspekt naszego życia i dostrzegamy inny 
kierunek naszego przeznaczenia. 

pOmAgANie iNNym – truDNA SprAWA

Sprawdźmy najpierw, czy chęć nauki wróżenia, nie wy-
nika z naszej ciekawości, albo pragnienia pouczania in-
nych ludzi, czy też z zamiaru poznania cudzych sekretów, 
tylko po to, aby móc je wykorzystać do niecnych celów 
bądź do robienia na innych wrażenia swoją wiedzą itp. 

Powinniśmy się kierować tylko chęcią pomocy so-
bie lub innym ludziom i dobrocią serca, a nie pra-
gnieniem wykorzystania, docenienia, czy zaszkodzenia 
komukolwiek. 

Nie należy wróżyć, gdy „nie czujemy, że to odpowied-
nia chwila”, nigdy nie powinniśmy stawiać kart na siłę. 
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Bardzo często rozkłady dotyczą zupełnie innych spraw, 
niż sobie założyliśmy, nie możemy wtedy uzyskać mia-
rodajnej i jednoznacznej odpowiedzi. W konsekwencji 
narasta w nas strach przed kolejnymi błędnymi rozłoże-
niami kart, często boimy się rozczarowania klienta, a to 
powoduje niepotrzebny stres, blokady i emocje. 

Niekiedy do praktyki czy pracy jako wróżka popycha 
nas chęć zarabiania, co bywa dodatkową, bardzo mocną 
pokusą. Przecież to takie wygodne, łatwe, spokojne i fi-
nansowo korzystne zajęcie. Jest wielu chętnych do zaj-
rzenia w swoją przyszłość, posłuchania wskazówek od 
losu, zwłaszcza w kryzysie gospodarczym... 

W praktyce jednak okazuje się, że tracimy z czasem 
swoją energię życiową, wpadamy w dziwny kierat i sieć 
uzależnień od emocji innych ludzi, którzy nam zawie-
rzyli, a którym nie potrafimy powiedzieć „nie”, bo prze-
cież „klient płaci, klient żąda”. Tracimy spokój ducha, 
poczucie niezależności i przestajemy cieszyć się swoim 
życiem. Co w efekcie może doprowadzić do frustracji, 
chorób czy nawet depresji, która jest stanem duszy, a nie 
chorobą w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Wróżyć innym ludziom może osoba, która jest do tego 
właściwie przygotowana, która nad sobą pracuje, kocha 
karty i naprawdę chce pomagać ludziom. 

Traktujmy karty jak naszego przyjaciela, który daje 
dobre rady, a nie mówi o wyrokach losu. Przyjaciela, któ-
ry nie straszy nas, ale ostrzega. 

Pomagając innym starajmy się zawsze dawać nadzie-
ję, nie powinniśmy dawać złudnej nadziei, ale próbujmy 
nawet najbardziej negatywne fakty przedstawić w opty-
mistyczny sposób. Klient nie przychodzi po to, aby jesz-
cze bardziej pogrążyć się w smutku. On przychodzi po 
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nadzieję, i nawet jeśli wróżba nie jest pomyślna lub 
odbiega od jego oczekiwań, podkreślmy na końcu, że 
wszystko może jeszcze się zdarzyć…

Posługiwanie się odpowiednim i specyficznym języ-
kiem kart to kolejna umiejętność, którą osiągamy czasa-
mi dopiero po wielu latach praktykowania. Dodatkowo 
przydatna jest systematyczna praca i nauka psychologii 
stosowanej. Unikajmy górnolotnych uogólnień, bądźmy 
konkretni i mówmy, tak, aby każdy klient był w stanie 
nas zrozumieć, bo to my musimy dopasować się do na-
szych klientów, a nie oni do nas.

Opowiadając na pytania za pomocą kart, starajmy się 
umiejscowić je w rzeczywistości i praktycznym życiu. 
Klient umiejętnie prowadzony zaczyna sam kojarzyć 
fakty, rozumieć co powinien, a czego nie powinien czy-
nić. Z czasem zacznie wyciągać własne wnioski, zrozu-
mie swoje błędy i niedociągnięcia, które mogły spowo-
dować takie, a nie inne doświadczenia. 

Nie należy wróżyć dla zabawy, „zabicia czasu”, czy 
zrobienia wrażenia na innych. To się może smutno 
skończyć, ośmieszymy siebie i środowisko pozostałych 
doradców. 

Nie powinniśmy też pomagać nikomu bez jego wy-
raźnego pozwolenia czy chęci. Nie ma nic gorszego, gdy 
osoba potrafiąca wróżyć narzuca się innym ze swoimi 
umiejętnościami, co nie tylko komplikuje nasze relacje 
z otoczeniem, ale także sprawia, że ludzie zaczynają nas 
unikać, a niekiedy wręcz traktują jak kogoś, kto nie jest 
przy zdrowych zmysłach. Musimy pamiętać, że więk-
szość społeczeństwa nadal nie wierzy we wróżby i zjawi-
ska nadprzyrodzone i traktuje je jako dobrą zabawę, a nie 
jako pożyteczny zawód.
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Seans nie powinien trwać dłużej niż godzinę (może być 
krótszy). Karty już na początku zdradzają najważniejsze 
problemy klienta i nie trzeba się z nimi „rozpędzać”. 
Pierwszy rozkład jest często głównym wyznacznikiem 
problemów, drugi i trzeci uściśla problem i pokazuje 
możliwości rozwiązań.

Określenie czasu, w którym wróżba się spełni jest 
możliwe, ale przeważnie każdy wróżący ma swój wła-
sny system jego ustalania. Wymaga on przypisania kar-
tom różnych liczb i czasów. Na ogół jednak karty opisu-
ją przyszłość na kilka miesięcy lub tygodni do przodu, 
choć zdarza się widzieć przepowiednie kilkuletnie. 

ZAgrOżeNiA W ZAWODZie WróżKi

W każdym zawodzie są jakieś zagrożenia, jednak je-
śli chodzi o praktykę wróżenia, to musimy być do niej 
przygotowani nie tylko psychicznie, ale i energetycznie. 
Jeśli cierpisz na depresję, często nie czujesz się silny 
psychicznie, przytłaczają cię problemy, to znak, że na 
tym etapie nie powinieneś pomagać innym. Musisz upo-
rać się ze swoimi problemami, inaczej przerzucisz je na 
klienta. 

Gdy pochłaniają nas własne problemy, nie mamy w so-
bie wystarczającej cierpliwości i pokory, wróżąc zmęczy-
my się i pogrążymy jeszcze bardziej.

Na początku ważna jest wiedza, którą powinniśmy sta-
le pogłębiać o nowe, interesujące aspekty. Każda wróżka, 
im więcej wie, tym lepiej potrafi pomóc swoim klientom. 
Dlatego zawsze nakłaniam początkujących adeptów do 
zgłębiania wiedzy z dziedzin związanych nie tylko z wró-
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żeniem, ale i uzdrawianiem, psychologią i ogólnie pojętą 
ezoteryką. Nie warto jednak popadać w przesadę, nad-
miar wiedzy może nam nie tylko pomieszać w głowie, ale 
i zaszkodzić.

Wróżka, która na wszystko zna odpowiedź, wszystko 
wie najlepiej, to tak naprawdę chwalipięta i zakochana 
w sobie egoistka, zamknięta na nowe doświadczenia 
i dalsze poszukiwania wiedzy, a nie doradca duchowy.

Kartami powinna posługiwać się osoba, która jest 
ustabilizowana emocjonalnie. Życie będzie zasypywać 
nas wieloma problemami, które często będą powodować 
w nas negatywne emocje, ale musimy nauczyć się nad 
nimi panować. Nie ma nic gorszego niż wróżka, która 
przerzuca swoje emocje i nierozwiązane problemy na 
klienta. Każdy kłopot klienta powoduje wtedy u niej iry-
tację, znużenie i w efekcie agresję słowną, którą klient 
na pewno odczuje, i odbierze jako atak na siebie.

Klient przychodzi do nas w określonym celu, wierząc, 
że trafił do osoby, która potrafi pomóc nie tylko innym, 
ale przede wszystkim sobie. Martwiąc się swoimi proble-
mami i narzekając na własne życie nadszarpniemy swój 
autorytet i szybko stracimy nie tylko klientów, ale i przy-
jaciół, którzy nas otaczają.

Bardzo ważny jest nie tylko stan naszych emocji, ale 
również nasze zdrowie fizyczne. Powinniśmy uprawiać 
jakiś umiarkowany sport i spędzać czas na łonie natury, 
to doładuje nasze akumulatory i dzięki temu będziemy 
mogli lepiej pomagać innym, dodając im więcej energii 
i dobrego samopoczucia. 

Praca wróżki często jest związana z całodziennymi wi-
zytami, nadwyrężamy wtedy swoje zdrowie np. kręgo-
słup, oczy itp.
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Znajdźmy sobie miejsce, które pozwoli nam się zre-
generować, dbajmy o relaks i stan duszy. Medytacja, 
joga, podróże, spacery, muzyka czy inspirująca książka 
pozwolą nam się oderwać od problemów oraz ukoją we-
wnętrzne emocje. 

Otaczajmy się optymistycznymi ludźmi, toksyczne 
osoby zabierają nam naszą energię, pogrążają w nega-
tywnych myślach. W miarę możliwości oczyszczajmy 
swoje miejsce pracy. 

Zapalajmy często świece, okadzajmy kadzidłem lub 
suszonymi ziołami pomieszczenia, w których pracuje-
my. Zbawiennie działa kąpiel z dodatkiem soli morskiej. 
Doraźnie możemy stosować olejki aromatyczne lub 
esencje.

Jeśli czujemy, że w danym dniu, nie mamy nastro-
ju i ochoty na wróżenie, to nie róbmy nic na siłę, każ-
dy z nas może mieć gorszy dzień i klient powinien to 
zrozumieć.

Nie przyjmujmy osób poniżej 18 roku życia, tak mło-
dy umysł łatwo jest zakodować na informacje i czy tego 
chce, czy nie, będzie on determinować swoje życie w kie-
runku, w którym potoczyła się wróżba. Młodszym oso-
bom możemy pomóc, ale doradztwem na przykład po-
przez numerologię czy astrologię.

Podobnie osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, 
nie powinny się zajmować dziedzinami „duchowymi”, 
ponieważ ich organizm i psychika nadal się rozwijają, 
ich energia jest jeszcze nie ukształtowana, a tworzenie 
blokad energetycznych w postaci ściągniętych na siebie 
energii może być bardzo szkodliwe. 

Osobiście radzę wystrzegać się osób, które są psychicz-
nie chore, mają depresję bądź lęki. Co prawda ludzie ci 
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przychodzą do nas po pomoc, ale niestety wróżka nie jest 
w stanie poradzić sobie z ogromem ich choroby. Lepiej 
zrobimy, kierując taką osobę do dobrego specjalisty, któ-
ry profesjonalnie zajmie się pacjentem.

Nie przyjmujmy osób pod wpływem alkoholu, nar-
kotyków czy na silnych lekarstwach psychotropowych. 
Kontakt energetyczny z takimi osobami jest zawsze 
utrudniony, powinniśmy przełożyć sesję na inny, bar-
dziej sprzyjający moment. 

Trwają dyskusje i spory, czy powinno się przyjmować 
kobiety w ciąży? Ja osobiście radzę przyjmować, ale tyl-
ko te do szóstego tygodnia ciąży, po tym czasie nie po-
winniśmy wkraczać w energetykę matki i dziecka. Stres, 
związany z ujawnieniem negatywnych faktów na sesji, 
może zaszkodzić energetycznie dziecku. 

Zdarzyć się może, że trafi do nas klient, któremu nie 
układają się karty, po prostu nic konkretnego nie da się 
z nich odczytać. Wtedy jest to znak, że dany dzień lub 
jego nastój nie sprzyjają wróżbie, klient może nie być 
gotowy do usłyszenia prawdy, albo jest w jakiś sposób 
zablokowany na wróżbę bądź na nas. 

Czasami może się przydarzyć, że odwiedzi nas pięć-
dziesiąt dwa dni przed urodzinami, to dla nas krytycz-
ny czas i nie warto wtedy wróżyć. Pięćdziesiąt dwa dni 
przed urodzinami jesteśmy osłabieni energetycznie, na-
sza forma psychiczna i fizyczna spada, nasilają się dole-
gliwości, wyolbrzymiamy problemy i nie jest to sprzyja-
jący czas, aby podejmować ważne decyzje. 

W dniu urodzin nasza energetyka wzmacnia się i jest 
to najlepszy moment na wróżbę. Gdy karty się nie ukła-
dają, powinniśmy przełożyć wizytę na inny dzień (najle-
piej za siedem dni). 
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Niekiedy problemem może się okazać fakt, że osoba 
przychodząca do nas na sesję, powiedziała komuś, że 
udaje się do wróżbity. Jeśli ta osoba jest wobec niej nie-
szczera, lub boi się, że niewygodne fakty wyjdą na jaw, to 
może spowodować swoistą blokadę energetyczną, która 
uniemożliwi postawienie kart. Wyobraźmy sobie nastę-
pującą sytuację: żona mówi mężowi (którego podejrzewa 
od jakiegoś czasu o zdradę), że idzie na wizytę do wróż-
ki, po to, aby sprawdzić czy on ją faktycznie zdradza. 
Jeśli to prawda – to jaką energię mąż wyśle małżonce 
udającej się na wróżbę...?

jAK cZĘStO mOżNA KOrZyStAć 
Z WróżeNiA? 

Nierzadko klienci przychodzą do wróżek częściej niż po-
winni – znam Panie, które z ich porad korzystają co dru-
gi dzień. To gruba przesada, ponieważ nic tym nie zmie-
nimy w życiu, a jedynie przyzwyczaimy klienta do siebie. 
Zamiast stanowić i decydować o swoim życiu i o sobie, 
będzie on najmniejszy dylemat rozwiązywać za pomocą 
kart. Jest to krzywdzące, bo każdy powinien rozwiązy-
wać swoje problemy samodzielnie, wróżba ma być tylko 
podpowiedzią, w jakim kierunku działać i jak postępo-
wać, żeby jak najkorzystniej rozwiązać swoje problemy 
i troski.

Do wróżek najlepiej udawać się raz w roku, na przy-
kład przed Nowym Rokiem lub na swoje urodziny. Jeśli 
ktoś musi, bo nie radzi sobie z problemami, to nie powi-
nien robić tego częściej niż raz na dwa tygodnie. 
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By poznać swoją przyszłość nie musisz już wybierać się do wróż-
ki. Teraz za pomocą kart klasycznych sam będziesz ją mógł prze-
widzieć, a także przepowiedzieć innym.

Poradnik ten nauczy Cię między innymi, jak:
•	 rozpocząć praktykę wróżenia,
•	 wybrać odpowiednią dla siebie talię,
•	 przygotować gabinet i oczyścić jego aurę,
•	 dobrać odpowiednie dla siebie i bliskich ochronne amu-

lety i talizmany.

Jeśli natomiast uznasz, że za wcześnie na samodzielne stawia-
nie kart, możesz udać się do wróżki. Poznasz również sposoby 
na rozpoznanie osób godnych zaufania i unikanie szarlatanów. 
Dowiesz się także, na co powinieneś zwrócić uwagę i jak należy 
przygotować się na taką wizytę, by wyjść z niej zadowolonym 
i w pełni usatysfakcjonowanym.

  
Twoja przyszłość jest w kartach. Czas ją poznać!


