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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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Jest wiele metod i sposobów oraz znaczeń kart zwy-
kłych. Kabała francuska jest o tyle interesująca, że jako 
jedyna podpowiada szereg ciekawych kombinacji kart, 
które wychodzą w układach niezwykle rzadko, ale gdy 
już się pojawiają, przepowiadają bardzo duże zmiany 
i dają wiele celnych ostrzeżeń na całe życie. 

Poza tym, karty zwykłe są bardzo konkretne w prze-
kazie, są łatwe w zrozumieniu, a ich prostota powoduje, 
że odpowiedzi przekazywane za ich pomocą są rzeczowe 
i jasne. 

Dzięki temu, kartami klasycznymi może posługiwać się 
praktycznie każdy i to w każdym wieku.

Inną sprawą jest to, że kabała francuska dopuszcza 
wróżenie za pomocą dwóch talii kart, ale o tym napiszę 
później.

Jednak zanim zaczniesz wróżyć, zapytaj samego siebie: 
Dlaczego chcę nauczyć się wróżyć i w jakim celu? Radzę 
odpowiedzieć sobie na to pytanie szczerze już na począt-
ku drogi zgłębiania wiedzy wróżebnej. Z jednej strony po 
to, aby odszukać sens nauki tej magicznej wiedzy, jaką 
jest wróżenie… Z drugiej jednak strony należy pamiętać, 
że zawód „wróżki” jest bardzo odpowiedzialnym zaję-
ciem, niesie ze sobą wiele przyjemności i satysfakcji z po-
magania innym, ale również i zagrożeń. 

Pamiętajmy o tym, że najważniejsze we wróżeniu po-
winno być służenie drugiemu człowiekowi, pomaganie 
mu, wspieranie go, podpowiadanie najkorzystniejszych 
rozwiązań, nie wyrokowanie, tylko ukazywanie najlep-
szych możliwości, koniecznie pozostawiając wybór i de-
cyzję naszemu klientowi.

Wróżką, jasnowidzem czy wizjonerem może zostać 
prawie każdy, zwłaszcza ten, kto ma do tego predyspo-
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zycje, chęci i jest przygotowany teoretycznie, praktycznie 
i energetycznie. Człowiek przeżywający jakieś silne tra-
gedie czy problemy, szukający łatwego, dodatkowego źró-
dła zarobkowania, albo pragnący wykorzystać zdolność 
wróżenia do swoich własnych „niecnych” celów, nie jest 
dobrym kandydatem na wróżkę, bo prędzej czy później 
będzie szkodzić nie tylko innym, ale również sobie.

Karty „mówią” nam zawsze prawdę i znają odpowiedź 
na prawie wszystkie pytania, my tylko musimy umieć 
odczytać te odpowiedzi i właściwie zinterpretować kar-
ty, a następnie przekazać to w odpowiedni sposób każdej 
osobie.

Jaki powinien być człowiek, który chce pomagać in-
nym? Przede wszystkim musi żyć w zgodzie z samym sobą 
i otaczającym go światem. Taka osoba musi kochać i ak-
ceptować nie tylko siebie, ale i innych ludzi. 

Człowiek ten powinien być pozbawiony negatywnych 
emocji, chęci oceniania i przede wszystkim powinien 
mieć pokorę wobec samego siebie i innych. 

Nasza harmonia wewnętrzna będzie się odzwierciedlać 
w pracy jak również i w kartach. Człowiek borykający się 
z problemami osobistymi, nigdy nie będzie dobrym do-
radcą, bo przełoży swoje emocje, lęki i problemy na pro-
gnozy innych osób. Powinniśmy pomagać, a nie szkodzić, 
jeśli przeżywamy swoje problemy i nie potrafimy ich roz-
wiązać, to jak możemy pomóc komuś innemu?

Czego wróżka nie powinna czynić? Bardzo ważne jest 
to, aby nie oceniała innych, na pewno nie wolno jej kry-
tykować nikogo z powodu podjętych decyzji i posunięć. 
A już do przesady uczulam na to, aby bezwzględnie pa-
miętać o dyskrecji i szacunku wobec każdego klienta. 
Oczywiście nie trzeba, jak myślę, wspominać o tolerancji 
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wobec każdego, kto pojawia się na naszej drodze, a jest to 
niekiedy bardzo trudna lekcja. 

Wróżka powinna starać się zgłębiać ciągle swoją wie-
dzę, aby osiągnąć perfekcję w tym co robi. Wskazana 
jest również znajomość zasad psychologii, numerologii, 
astrologii oraz wiedzy z zakresu mowy ciała i gestów, po 
to, aby być wszechstronną wróżką.

W praktyce wróżebnej ważne jest to, aby korzystać nie 
tylko z intelektu, ale, by również umieć wykorzystywać 
intuicję. Pamiętajmy, że nie powinniśmy stawiać siebie 
w roli Boga decydującego o losie czy przeznaczeniu in-
nych osób. Wróżka powinna wskazywać najkorzystniejsze 
rozwiązania i najlepsze drogi wyjścia. Klient sam musi 
podjąć decyzję, jeśli to my decydujemy za niego, wtedy 
bierzemy jego karmę na siebie, a tego robić nam nie wolno. 

Każdy z nas musi swoje problemy rozważyć w odpo-
wiednim dla siebie czasie i w najbardziej odpowiedni 
sposób. Zmieniając czyjś los, bierzemy za niego odpowie-
dzialność, nie tylko przed samym sobą, ale również przed 
Bogiem. Dlatego pamiętajmy, że wróżba jest tylko wska-
zówką, reszta zależy już od klienta i od pomyślnego losu.

To tyle jeśli chodzi o tak zwany wstęp. Na koniec jeszcze 
zacytuję moje ulubione przysłowie: „Nie ma nic pięk-
niejszego nad zdobywanie wiedzy. Piękniejsze może 
być tylko wykorzystanie jej dla dobra innych ludzi”. 
Niech to motto będzie sensem i celem twojego życia, a po-
maganie innym niech stanie się dla ciebie drogą osobiste-
go rozwoju, celem w życiu i ciekawym doświadczeniem. 
Życzę ci wielu sukcesów na tej drodze wiedzy, jaką jest 
pomaganie ludziom przy użyciu kart klasycznych”.

Z poważaniem
Aryan Goehling
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SŁOWO O MNIE…

Od wielu lat (faktycznie to nieprzerwanie od szesnaste-
go roku życia) profesjonalnie zajmuję się odkrywaniem 
i rozplątywaniem ludzkich ścieżek, czyli przepowiada-
niem przyszłości. Odkąd pamiętam, zarówno w szkole, 
jak i w kontaktach z bliskimi, nierzadko ostrzegałem 
ludzi przed nadchodzącymi problemami czy niebez-
pieczeństwami. W szkole uprzedzałem kolegów, kiedy 
będą pytani przez nauczyciela i mówiłem jaką ocenę 
dostaną... Ostrzegałem przed chorobami sąsiadów i ich 
dzieci... Wiele wydarzeń z mego życia wcześniej sam 
przewidziałem...

Dar jasnowidzenia posiadam od urodzenia, ale moje 
dzieciństwo nie należało z tego powodu do najłatwiej-
szych. W mojej rodzinie nikt nie posiadał tego typu zdol-
ności. Nie mogłem nikogo spytać, dlaczego widzę rzeczy, 
których inni nie dostrzegają... Dopiero ciotka, znana łódz-
ka wróżka, u której się wychowywałem, podpowiedziała 
mi, jak mógłbym wykorzystać moje zdolności dla dobra 
innych ludzi. 

Wtedy właśnie zaczęła się moja przygoda z wiedzą ezo-
teryczną, zacząłem uczęszczać na rozmaite kursy o tema-
tyce: karty klasyczne, Tarot, bioenergoterapia, uzdrawia-
nie, regresing, reiki, numerologia, magia, huna i szeroko 
pojęta parapsychologia. Z wykształcenia jestem infor-
matykiem, z zawodu – wróżbitą. Jednak nie lubię tego 
określenia, wolę gdy nazywa się mnie doradcą… Wróżka 
zawsze kojarzy mi się jakoś magicznie, bajkowo, niere-
alnie… Doradca wskazuje ścieżki, pokazuje drogę, którą 
czasami warto pójść w życiu, jeśli tego oczywiście sami 
chcemy i jesteśmy gotowi na zmiany. 
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Kilka lat temu zdobyłem dyplom czeladnika bioener-
goterapii, obecnie jestem mistrzem bioenergoterapii, 
i jednym z młodszych adeptów w tym zawodzie. Ale nie 
uzdrawiam ludzi, staram się pomagać im rozwiązywać 
ich problemy, wskazuję drogi wyjścia i daję nadzieję na 
lepsze jutro...

Najważniejsze dla mnie w mojej pracy jest zaangażo-
wanie i szczerość. Niczego nie owijam w bawełnę, ale 
też i nie straszę... Raczej ostrzegam, doradzam, podpo-
wiadam najlepsze i skuteczne rozwiązania. Staram się 
nieść światło nadziei i dobrą energię dla każdego, kto 
przychodzi do mnie po pomoc. 

Pomagam i podpowiadam w wielu dziedzinach: part-
nerstwo i uczucia, zdrowie, praca, biznes, finanse oraz 
rozwój duchowy. Nie mówię o śmierci i nie zajmuję się 
sprawami kryminalnymi. 

Odczytuję przyszłość z oczu i ze zdjęć. Dodatkowo 
posługuję się kartami klasycznymi, mam do nich sen-
tyment, doceniam ich prostotę, a zarazem bogactwo in-
formacji, które przekazują moim klientom. Moją pasją 
są runy, Tarot, numerologia i radiestezja terapeutyczna. 

Swoim znajomym wróżę z fusów kawy, wolę nie 
wchodzić za bardzo w tajemnice bliskich, bo to nie jest 
wygodne i bezpieczne. Od jakiegoś czasu bardzo pocią-
ga mnie fotografia, grafika i malowanie uzdrawiających 
mandali. 

Wskazuję kierunki rozwoju za pomocą ANALIZY DU-
SZY – jest to test zdolności duchowych i predyspozycji 
zawodowych. Pokazuje, gdzie w ciele istnieją zaburzenia 
energetyczne, które mogą wskazywać na kłopoty zdro-
wotne, często też podpowiadam naturalne sposoby ich 
zwalczania.
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Od kilku lat prowadzę również kursy Tarota, kart zwy-
kłych i numerologii. Jako jedyny w Polsce uczę w swojej 
autorskiej: „Rocznej Szkole Jasnowidzenia” – jak rozwi-
nąć swoje ukryte zdolności jasnowidzenia i intuicji. Je-
stem zapraszany na różne odczyty i prelekcje na temat 
m.in. bioenergoterapii, uzdrawiania duchowego, magii...

Serdecznie zapraszam każdego, kto potrzebuje pod-
powiedzi, profesjonalnego doradztwa, wsparcia, porady 
w rozwiązaniu swoich problemów oraz wszystkich cieka-
wych niezbadanych dróg własnego przeznaczenia. Moją 
dewizą jest profesjonalizm, rzetelność, dyskrecja i szcze-
re zaangażowanie … 

Z pozdrowieniami...
 Aryan Goehling

Więcej informacji o mnie znajdziesz na stronie interne-
towej: www.wrozbitaaryangoehling.pl





SYMBOLIKA KART 
KLASYCZNYCH

Dzisiejsze nazwy kolorów w kartach wywodzą się z języ-
ka francuskiego. Kier pochodzi od słowa le coeur – serce, 
karo od le carreau – kwadrat, trefl to koniczyna – la tre-
fle, a pik – la pique, czyli dzida, pika. Zanim jednak 
francuskie nazwy zagościły w języku polskim, mówiono 
o sercu, dzwonku, żołędziu i winie.

♥ Kiery – żywioł wody, wiosna, poranek
Ich symbolem jest serce, dlatego też symbolizują dobre 
wieści, są związane z miłością, uczuciami i przyjaźnią. 
Kiery powiązane są z rodziną, emocjami, mówią o suk-
cesach, szczęściu, narodzinach, macierzyństwie. Emitu-
ją dobrą i ciepłą energię. Kiery należą astrologicznie do 
znaków zodiaku: * Rak – dom, rodzina; * Skorpion – na-
miętność; * Ryby – miłość, poświęcenie, tęsknota.

♦ Karo – żywioł ziemi, lato, południe
Kojarzą się z kasetką, sejfem, pudełkiem, dlatego też 
symbolizują materię i sprawy materialne. Są związane 
z finansami, majątkiem, dokumentami. Mówią o sfe-
rze zawodowej i naszych finansowych możliwościach. 
Astrologicznie przyporządkowane są do: * Byk – gro-
madzenie dóbr materialnych, zamiłowanie do luksusu, 
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budowanie; * Panna – pracowitość, odpowiedzialność, 
przydatność; * Koziorożec – konsekwencja, struktury 
zorganizowane.

♣ Trefle – żywioł ognia, jesień, wieczór
Trefle niosą niezbyt przyjemne i łatwe do zaakceptowania 
informacje. Mówią o zagrożeniach, chorobach, stracie, 
smutku, żalu i ostrzegają przed kłopotami, wypadkami. 
Są też związane z pracą. Astrologicznie powiązane są z: * 
Baran – często działa zanim pomyśli; * Lew – zakochany 
w sobie, zapomina o pokorze; * Strzelec – wolność.

♠ Piki – żywioł powietrza, zima, noc
Piki to ruch, komunikacja, intelekt, podróże, wiara, 
autorytet, zmiany, spotkania. Astrologicznie związane 
są z: * Bliźnięta – przemyślenie i zrozumienie; * Waga – 
równowaga i harmonia; * Wodnik – nieoczekiwane 
wydarzenia.



ZNACZENIE KART 
I KOMBINACJE

ASY

AS KIER
DOM – RODZINA

As kier jest symbolem domu i jego 
mieszkańców. Karta ma też wymiar 
emocjonalny – dom to również poczu-
cie bezpieczeństwa, azyl, schronienie, 
nasza stabilizacja.

Karta w pozycji odwróconej – oznacza często nie nasz 
własny dom, w połączeniu z innymi kartami może ozna-
czać zmianę domu lub  miejsca zamieszkania.

PRZYKŁADOWE KOMBINACJE: 
as kier + walet kier = konkurent, miły gość;
as kier + 10 kier + połączenie figur = duża radość; 

ślub, chrzciny lub dobry, spokojny i kochający dom, 
powodzenie;

as kier + walet lub dama trefl = wróg w domu, 
nieszczera i nieprzyjazna osoba;
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as kier + walet pik = obcy gość w domu;
as kier + 7 karo = karty w tym rzędzie oznaczają 

przeszłość!!!
as kier!!! w otoczeniu negatywnych kart = kłopoty 

w domu, nieporozumienia, często też mogą to być 
choroby, straty, niepowodzenia czy brak stabilizacji;

as kier + 10 karo = pieniądze w domu;
as kier + 10 karo + 7 karo = wydatki domowe;
as kier + as karo = dokumenty związane z domem;
as kier + as trefl = problemy w domu, żałoba, kłopoty 

rodzinne;
as kier + 7 trefl = choroby związane z domem;
as kier + 10 pik = daleka podroż;
as kier + 9 trefl lub król trefl = interesy, firma w domu;
as kier + as trefl + pozytywna karta = zmiana domu, 

przeprowadzka;
as kier + as trefl = zmartwienia w domu lub strata 

domu;
as kier + 10 kier = szczęśliwe życie, beztroskie dni 

i radość w domu.

AS KARO
WIADOMOŚĆ – LIST – NOWINA

As karo jest symbolem wszystkiego co 
się wiąże z dokumentami i sprawami 
papierkowymi do załatwienia, a w po-
łączeniu z innymi kartami może ozna-
czać również egzaminy, wiadomości, 
pisma urzędowe, badania lekarskie, 
pracę „papierkową” itp. Często oznacza też nagrodę, do-
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cenienie, prestiż, wysoką pozycję. Między kartami figur 
może oznaczać rozmowę.

PRZYKŁADOWE KOMBINACJE:
as karo + as trefl = smutna nowina, problemy 

z dokumentami, w szkole – niezdany egzamin;
as karo między dwoma damami = plotki i pomówienia;
as karo + 9 pik + as trefl = kłótnia, sprzeczka;
as karo + 9 pik = ważna rozmowa;
as karo + 10 kier = czuły list miłosny;
as karo + 9 kier = randka, romantyczne spotkanie;
as karo + 9 trefl = dokumenty związane z interesami;
as karo + 8 kier = talent do pisania (łatwość przelewania 

myśli na papier, możliwość kariery pisarskiej).

AS TREFL
KŁOPOTY, SMUTEK, ŻAŁOBA

W POZYCJI ODWROTNEJ – PREZENT

As trefl, zależnie przy której karcie stoi, 
w większości sytuacji oznaczać będzie 
kłopoty i nieprzyjemne zdarzenia. 

Karta sygnalizuje zawsze wtargnięcie 
do naszego życia niepokoju, często też 
zmiany. Gdy ta karta pojawia się w pozycji prostej, należy 
bardzo uważnie obserwować karty leżące w otoczeniu asa 
trefl, bo właśnie one wyjaśnią z czym związany jest problem.

W układzie może również oznaczać chorobę, stratę, po-
grzeb, wypadek, śmierć, koniec czegoś, ale również bar-
dzo duże zmiany w zależności od tego, czy obok leżą po-
zytywne, czy negatywne karty. 
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W odwrotnej pozycji oznacza prezent, pomyślne zała-
twienie sprawy, niespodziankę  ewentualnie duży sukces.

PRZYKŁADOWE KOMBINACJE:
as trefl + as karo = smutna nowina lub wiadomość;
as trefl (odwrotnie) + as kier = prezent w domu, miła 

niespodzianka w domu;
as trefl + 10 kier = niesnaski w małżeństwie;
as trefl + 8 kier = smutek w niedalekiej przyszłości;
as trefl + 9 trefl = źle prowadzisz interesy, kłopoty 

w interesach;
as trefl + 7 trefl = ciężka choroba, zagrożenie zdrowia, 

czasami wypadek;
as trefl + as kier = zmiana / strata domu;
as trefl + 10 karo = problemy finansowe;
as trefl + 10 trefl = duże i trudne do rozwiązania 

problemy;
as trefl + 8 kier + 7 trefl = choroba psychiczna, 

depresja, izolacja.

AS PIK
POWODZENIE, RADOŚĆ, SUKCES

As pik zawiera w sobie bogactwo zna-
czeń... Symbolizuje wielką radość, 
powodzenie, sukcesy. Zapowiada naj-
częściej rozwiązanie problemów, po-
myślne zmiany, początek czegoś no-
wego. Jest to zatem zawsze pomyślna 
i potwierdzająca karta, która na pytania w układach od-
powiada: TAK. Często zwiastuje wygraną.
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PRZYKŁADOWE KOMBINACJE:
as pik + 10 kier = szczęście i powodzenie w miłości;
as pik + 8 kier = szczęście i powodzenie w przyszłości;
as pik + 10 karo = szczęście w grze, duże pieniądze 

i bogactwo;
as pik + as trefl = bardzo pomyślne zmiany w życiu;
as pik + 10 trefl = problemy lub kłopoty za chwilę miną;
as pik + karta figura = wielkie sukcesy i powodzenie 

w życiu.

KOMBINACJE Z INNYMI KARTAMI:
cztery asy z królami = niebezpieczeństwo;
cztery asy z damami = nudna zabawa;
cztery asy z waletami = kłótnia w rodzinie;
cztery asy z 10 = coś się odnajdzie, uzyskasz to, czego 

pragniesz;
cztery asy z 9 = odkryjesz tajemnice, dowiesz się tego, 

czego chcesz;
cztery asy z 8 = powiększenie majątku, wzbogacenie się;
cztery asy z 7 = niechybny pogrzeb w rodzinie;

trzy asy z królami = doktorzy, nieprzyjemni ludzie;
trzy asy z damami = niemiłe sprawy, niemiłe wizyty;
trzy asy z waletami = przeszkody w zamiarach;
trzy asy z 10 = odbierzesz niespodziewany dług;
trzy asy z 9 = dopniesz celu, spełnisz zamiary;
trzy asy z 8 = pociecha z dzieci, krewnych;
trzy asy z 7 = ciężka choroba w rodzinie.
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KIEDY ASY UŁOŻĄ SIĘ W PODANY SPOSÓB:

GDY CZTERY ASY UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WDOWIEŃSTWO, 

STRATA BLISKIEJ OSOBY

DŁUGIE, ZDROWE 

I SZCZĘŚLIWE ŻYCIE

DOBRA OKAZJA, 

JEŚLI NIE 

SKORZYSTASZ, 

DUŻO STRACISZ

WYGRANA 

NA LOTERII

POTOMEK

LUB

SŁAWA, 

KARIERA, 

ROZGŁOS
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GDY TRZY ASY UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ADOPCJA, 

PODRZUTEK, 

DZIECIĘ MIŁOŚCI

DZIECIŃSTWO, 

MOŻLIWY SPADEK

POŻEGNANIE,

ROZSTANIE

STABILIZACJA,

WSZYSTKO 

BEZ ZMIAN

KOMPLIKACJA,

POGORSZENIE 

SPRAWY

LUB



32 SZYBKI KURS WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH

KRÓLE

Jeśli chcemy się dowiedzieć, jakim typem mężczyzny jest 
i jakie cechy charakteru posiada nasz partner lub poten-
cjalny, przyszły mężczyzna, wybierz z talii cztery króle, 
przetasuj, ułóż w szeregu i wylosuj intuicyjnie jedną kar-
tę. Króle wybieramy wtedy, kiedy kandydat lub partner 
jest w wieku około 40 lat. Młodszych wiekowo mężczyzn 
wybieramy wśród waletów. Jest to bardzo ogólna cha-
rakterystyka i radzę połączyć karty z numerologią, aby 
uzyskać bardziej czytelny obraz danej osoby.

Jednak, aby wiedzieć czy dana karta osobowa jest od-
wrócona, czy leży w pozycji prostej, zalecam narysowa-
nie u góry karty jakiegoś symbolu np. kropki lub małej 
strzałki do góry. 

KRÓL KIER
MĘŻCZYZNA, DLA KTÓREGO WRÓŻYMY

(gdy wróżymy kobiecie, będzie to jej mąż lub 

partner)

Jest to ciemny blondyn lub szatyn, 
40-60 lat, spod znaku Ryb, Raka lub 
Skorpiona. Ma dobre serce, jest ro-
dzinny, ciepły, uczciwy, prawy. Dobry 
mąż, może być to ojciec, przyjaciel, któremu można za-
ufać. Wierny, czuły i troskliwy. Człowiek ten jest na nie-
wysokim stanowisku lub na stanowisku o wysokim pre-
stiżu. Autorytet moralny w pracy i w rodzinie. Człowiek, 
który ceni ciepło, wierność i stabilizację.
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Odwrócona: lubi hazard w sferze materialno-finanso-
wej i emocjonalnej. Rzuca słowa na wiatr, nie dotrzymu-
je obietnic. Narcystyczna natura, impulsywny w słowach 
i czynach, nie interesuje się rodziną i domem, błądzi 
w obłokach, leniwy lub wygodny, oschły, szuka wrażeń. 
Bardzo zazdrosny, żądny pieniędzy i władzy.

KRÓL KARO
KREWNY, BRAT, SYN

Jest to mężczyzna jasnowłosy, w wieku 
35-40 lat, spod znaku Byka, Panny lub 
Koziorożca. Wesoły, bliski krewny, ser-
deczny kolega, opiekun duchowy. Ma 
dociekliwą naturę, posiada wiele za-
interesowań, artystyczna dusza. Może 
być żołnierzem lub osobą na wysokim stanowisku, lubi 
działać i być w ruchu. Troszczy się o innych i jest uczu-
ciowy. Lubi rozmawiać, podróżnik.

Odwrócona: niedojrzały, uparty, skryty, egoista. Wygod-
ny i leniwy, może żerować na partnerce. Nierzadko jest 
przyczyną problemów i zdenerwowania. Złośliwy, opor-
tunista, często może być niewierny.
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KRÓL TREFL
URZĘDNIK, CZŁOWIEK SĄDOWY,

POLICJANT, CZASAMI OZNACZA INTERESY 

LUB PRZEŁOŻONEGO, SZEFA

Mężczyzna w średnim wieku, 40-60 
lat, brunet lub szatyn, spod znaku Ba-
rana, Lwa lub Strzelca. Przełożony, 
szef, piastuje wysokie stanowisko. Obo-
wiązkowy, lubiący kierować. Czasami krętacz, ale robi to 
z wygody lub z lęku. Gadatliwy, niekiedy nerwowy, lubi 
ruch. Wymagający, hojny. Flirciarz. Często oznacza kogoś 
interesownego.

Odwrócona: sprytny, skąpy, chory, nieszczery, stwarza 
nerwową atmosferę, plotkuje, nadużywa autorytetu, wy-
buchowy i narwany. Sfrustrowany i trudny mężczyzna. 
Złośliwy. Czasami oznacza złodzieja i oszusta.

KRÓL PIK
PRZYJACIEL, KOLEGA, PARTNER, CZASAMI 

OJCIEC

Mężczyzna w starszym wieku (ponad 
50 lat), autorytet, urzędnik, często w tej 
karcie mamy szefa. Spod znaku Bliźniąt, 
Wagi lub Wodnika. Teść, dziadek lub 
starszy ojciec w rodzinie. Ktoś noszący 
uniform: policjant, wojskowy, lekarz. Szef, przełożony. Do-
bry, szczery przyjaciel. Dojrzały emocjonalnie, ale lubiący 
dominować i kierować. Mężczyzna z dużymi pieniędzmi.
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Odwrócona: mózg mafii, kontroler, nieżyczliwy, zgorzk-
niały, mściwy i złośliwy charakter. Dominujący i wyko-
rzystujący swoją władzę lub pozycję. Idzie po trupach do 
celu. Lubi kobiety i ich towarzystwo.

KOMBINACJE Z INNYMI KARTAMI:
król kier + dama kier = możliwe małżeństwo, para 

uczuciowa;
król karo + 9 kier = miłość w rodzinie;
król + 10 kier = ktoś z dobrymi zamiarami;
król pik + 9 karo = fałszywy przyjaciel;
król trefl + 9 trefl = pismo z sądu, wezwanie do sądu;
król trefl + as karo = dokumenty urzędowe, sądowe, 

kontrola skarbowa;
król kier + 9 kier lub 10 kier = zakochany;
król trefl + 8 pik + as kier = komornik, dłużnicy;

cztery króle z asami = niebezpieczeństwo, bądź ostrożny;
cztery króle z damami = tajemnica się wyda;
cztery króle z waletami = silna pomoc, obrona;
cztery króle z 10 = tajemnice i skryte rzeczy się wydadzą;
cztery króle z 9 = zazdrosny mąż, zazdrośni ludzie;
cztery króle z 8 = romanse bez ślubu, burzliwe życie;
cztery króle z 7 = procesy sądowe;

trzy króle z asami = strzeż się obłudników;
trzy króle z damami = ktoś zdradził sekret, coś 

nieprzyjemnego się wyda;
trzy króle z waletami = wygrasz sprawę sądową;
trzy króle z 10 = nieprędko się dowiesz, na tę biedę nic 

nie poradzisz;



36 SZYBKI KURS WRÓŻENIA Z KART KLASYCZNYCH

trzy króle z 9 = możesz stracić przez złość starszych, 
mocniejszych od siebie;

trzy króle z 8 = miłostki, flirty, głupstwa;
trzy króle z 7 = długi, zjawią się wierzyciele.

KIEDY KRÓLE UŁOŻĄ SIĘ W PODANY SPOSÓB:

GDY CZTERY KRÓLE UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ZUPEŁNA ODMIANA LOSU

HONORY I ZASZCZYTY

W ŻYCIU

SPRAWY 

POLITYCZNE, 

STRZEŻ SIĘ

KARIERA,

WYSOKIE

ZASZCZYTNE 

STANOWISKO

SPRAWY 

ZWIĄZANE 

Z POLICJĄ
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LUB

DYPLOMACJA, 

NIEJASNE SPRAWY, 

NIE UFAJ NIKOMU!

GDY TRZY KRÓLE UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

RYWALE,

LUDZIE KŁÓCĄ SIĘ 

PRZEZ CIEBIE

AWANS,

NIESPODZIEWANE

KORZYŚCI

MĘŻCZYŹNI CIĘ 

KOCHAJĄ, 

MASZ SZCZĘŚCIE

POWAŻANIE 

U LUDZI

UMOCNISZ SIĘ, 

ZNAJDZIESZ ŚRODKI, 

DOJDZIESZ DO WŁADZY

LUB
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DAMY

Jeśli chcemy dowiedzieć się, jakim jest typem kobiety 
i jakie cechy charakteru ma nasza partnerka lub kobie-
ta, którą poznamy, wybierz z talii cztery damy, przetasuj 
i wybierz jedną kartę. Poniższa charakterystyka to tylko 
klasyczna interpretacja, możesz wymyślić swój opis cha-
rakterystyki poszczególnych figur.

DAMA KIER
OSOBA, DLA KTÓREJ KŁADZIEMY KARTY

(dla mężczyzny będzie to żona, partnerka)

Kobieta ciemnowłosa lub ciemna blon-
dynka, w wieku 30-40 lat, spod znaku 
Raka, Skorpiona, Ryb. Dobra kochają-
ca matka, żona, przyjaciółka. Może to 
też być bardzo życzliwa krewna. Moż-
na liczyć na jej pomoc. Poświęca się chętnie dla sprawy. 
Emanuje dobrą, ciepłą energią, kocha ludzi, dom, jest 
opiekuńcza i rodzinna.

Odwrócona: zmienna w nastrojach, kłamie, wygodna, 
niedbała, złośliwa, bywa niewierna. Zakochana w sobie, 
czasami egoistyczna. Czuje się ofiarą, i dlatego ludzie jej 
unikają. Brakuje jej konsekwencji, jest też leniwa.
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DAMA KARO
KREWNA: CÓRKA, SIOSTRA, DZIECKO

Kobieta o jasnych, blond włosach, 
w wieku do 30 lat, spod znaku Byka, 
Panny i Koziorożca. Godna zaufania, 
miła, młodzieńcza, o dobrym sercu, 
wykształcona, z licznymi talentami, 
lubi kokietować, szczera, opiekuńcza, 
odrobinę nieśmiała. Wygodna, dużo mówi, lubi być za-
uważana, chroni swoją prywatność. Przynosi tylko dobrą 
energię i pozytywne emocje.

Odwrócona: skłonna do flirtów, niestała, niedojrzała, ego-
istka, złośliwa, uszczypliwa, pazerna, lubi trójkąty. Ucieka, 
kiedy coś ją przerasta albo nie jest dla niej wygodne.

DAMA TREFL
KOBIETA FAŁSZYWA, ZŁA, RYWALKA,

CZASAMI TEŚCIOWA

Karta ta oznacza fałszywą osobę do-
piero wtedy, kiedy obok stanie karta 
9 karo. Kobieta w wieku 40-60 lat, 
brunetka lub szatynka (ruda). Spod 
znaku Barana, Lwa lub Strzelca. Gadatliwa, wszędzie jej 
pełno, ceni siebie, nierodzinna, skryta, może być dobrą 
aktorką w życiu uczuciowym. Najczęściej farbuje włosy 
na inny kolor tzn. z ciemnych na jasne. Lubi mężczyzn. 
Często niezadowolona z życia, ale potrafi to ukryć. Bar-
dzo zazdrosna i krytykancka.
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Odwrócona: plotkara, zazdrosna, rywalizująca o wszyst-
ko, kłamie, nierozważna, kłopoty przenosi na otoczenie. 
Wykorzystuje ludzi, arogancka. Bardzo przebiegła, lubi 
cudzych mężczyzn.

DAMA PIK
PRZYJACIÓŁKA, MATKA, BABKA,

POMOCNA KOBIETA,  CZASAMI 

PRZEŁOŻONA W PRACY

Kobieta w wieku ponad 60 lat, bru-
netka, szczera i o dobrym sercu. Ale 
ma silną osobowość i lubi dominować. 
Spod znaku Bliźniąt, Wagi lub Wod-
nika. Lubi być w centrum uwagi, ładnie się wysławia, 
uśmiechnięta, ale wewnątrz poważna i dojrzała. Lubi 
pieniądze, luksus, drogie prezenty, chce dominować 
w życiu uczuciowym i zawodowym.

Odwrócona: podstępna, złośliwa, knuje, mściwa, bez 
skrupułów. Gdy się chce zemścić to robi to szybko i na 
pokaz.

KOMBINACJE Z INNYMI KARTAMI:
dama kier + król kier = małżeństwo, para;
dama kier + 10 karo = szczęście w majątku, 

zamiłowanie do drogocennych rzeczy;
dama kier + 9 kier = zakochana, ukochana;
dama pik + walet kier = dwie kochacie jednego;
dwie damy w środku król = trójkąt uczuciowy;
dama trefl + 10 trefl = bieda, kłopoty;
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dama trefl + 8 trefl = prośba do ciebie;
dwie damy obok siebie = rywalizacja;
trzy damy obok siebie = plotki;
dwie damy, w środku as karo = pomówienia, plotki 

i oszczerstwa;

cztery damy z asami = nudna zabawa, stagnacja;
cztery damy z królami = tajemnica się wyjaśni  

lub wyda;
cztery damy z waletami = będziesz na balu, zabawie;
cztery damy z 10 = narzeczeństwo, miłe towarzystwo;
cztery damy z 9 = masz rywalki, kobiety zazdrosne;
cztery damy z 8 = krewni, dzieci, liczne potomstwo;
cztery damy z 7 = zmiana, przeprowadzka;

trzy damy z asami = niemiłe wizyty, nieprzyjemne 
sprawy z podwładnymi;

trzy damy z królami = ktoś zdradził sekret;
trzy damy z waletami = będzie zabawa u ciebie, goście;
trzy damy z 10 = spotkasz dawną miłość;
trzy damy z 9 = zazdrość psuje ci szczęście;
trzy damy z 8 = kłopoty z dziećmi, krewnymi;
trzy damy z 7 = zmiana miejsca, wyjazd.
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KIEDY DAMY UŁOŻĄ SIĘ W PODANY SPOSÓB:

GDY CZTERY DAMY UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

CHRZCINY LUB 

ZAPROSZENIE W KUMY

BŁYSZCZEĆ BĘDZIESZ 

W ŚWIECIE, ZACHWYCAJĄ SIĘ 

TWOJĄ URODĄ, SŁAWA

SWATY, NOWE 

ZNAJOMOŚCI, 

RANDKI

KARIERA 

ARTYSTYCZNA 

LUB LITERACKA

ŚLUBY 

ZAKONNE, 

CELIBAT

LUB
ZDRADZA 

CIĘ MĄŻ 

LUB ŻONA
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GDY TRZY DAMY UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ŻYCIE 

W CIĘŻKIEJ PRACY

DOBRE, 

NIESPODZIEWANE 

NOWINY

PLOTKI ZADOWOLENIE 

Z ZABAW, BĘDĄ SIĘ TOBĄ 

ZACHWYCAĆ, 

PLOTKI CIĘ NIE OMINĄ

CICHE, POBOŻNE 

DOMOWE ŻYCIELUB
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WALETY

WALET KIER
SYN, KONKURENT, MIŁY GOŚĆ

Młody człowiek spod znaku Raka, 
Skorpiona lub Ryb. Wiek do 35 lat, 
ciemny blondyn. Często oznacza bra-
ta. Dobry charakter, umie budować 
miłą atmosferę. Osiąga plany poprzez 
wytrwałość. Jego myśli są pozytywne, 
poukładane i twórcze. Lubi flirtować, lecz gdy kocha jest 
wierny. Można mu zaufać, bo jest uczciwy i prawy.

Odwrócony: niestały w uczuciach, młody gniewny, 
nadmiernie energiczny, kochliwy, wyrachowany, zazdro-
sny i wygodny. Brak sukcesów, wszystko przychodzi mu 
z trudem.

WALET KARO
INTERESANT, SYN, BRAT

Często oznacza noworodka lub syna 
albo brata. Jasny blondyn w wieku do 
30 lat, spod znaku Byka, Panny lub 
Koziorożca. Emanuje dobrą, słonecz-
ną energią, lubi ruch, ma wiele zain-
teresowań i zdolności, człowiek młody 
duchem, wszędzie go pełno, dusza towarzystwa. Uczci-
wy i uczuciowy, ale ważniejsze od uczuć są dla niego 
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dobra materialne. Czasami zbyt gadatliwy. To człowiek, 
który najpierw robi, dopiero potem myśli.

Odwrócona: niedojrzały i dziecinny, słabo angażuje się 
w uczucia, materialista, bardzo leniwy i wygodny czło-
wiek. Dla pieniędzy może się poświęcić, dla miłości nie. 
Lepiej nie polegać na nim, bo rzuca słowa na wiatr i wy-
jawia tajemnice.

WALET TREFL
FAŁSZYWY CZŁOWIEK, URZĘDNIK

(czasami oznacza młodszego kochanka  

i interesowną osobę)

Mężczyzna do 40 lat, brunet lub szatyn 
spod znaku Barana, Lwa lub Strzelca. 
Może oznaczać starsze dziecko, do-
brego znajomego. Jest to mężczyzna 
zdecydowany, działa szybko i konsekwentnie, najpierw 
myśli, potem robi. Można mu ufać i liczyć na jego po-
moc, jednak czasami może być nieszczery i zazdrosny. 
Potrafi wykorzystywać sytuacje i ludzi. Osiąga swoje cele 
upartością.

Odwrócona: egoista, zazdrośnik, prawie zawsze kłamie, 
nie dotrzymuje obietnic, złośliwy. Bardzo nerwowy i cha-
otyczny. Zadufany w sobie, wygodny, materialista. Praca 
i zdobywanie przesłania mu wszystko.
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WALET PIK
ZNAJOMY, PRZYJACIEL, KOLEGA

Mężczyzna spod znaku Bliźniąt, Wagi 
lub Wodnika. Wiek do 40 lat, szatyn 
lub brunet. Wykształcony, silny i upar-
ty. Lubi kierować i dominować. Posia-
da dobra materialne, marzy o karierze 
zawodowej, najchętniej mundurowej. 
Może pracować jako lekarz, prawnik, w bankowości, 
w handlu. Jest oschły, ale przyjacielski. Nie lubi zmian, 
ceni stabilizację, chce być w centrum zainteresowania. 
Lubi wygodę i lenistwo. Zazdrosny, nie znosi sprzeciwu. 
Czasami może być niewierny, bo lubi flirtować. Wyko-
rzystuje swoją pozycję i stanowisko.

Odwrócona: dąży po trupach do celu, złodziejaszek, 
zwiastuje kłopoty, chytry i przebiegły, ale robi to w bar-
dzo wyrafinowany sposób. Czasami oznacza człowieka 
skorumpowanego, złodzieja. Bardzo fałszywy i zdolny do 
wszystkiego, aby osiągnąć swój cel. Swoje wykształcenie 
i wiedzę wykorzystuje do niecnych celów.

KOMBINACJE Z INNYMI KARTAMI:
walet karo + 9 trefl = klient przy pracy;
walet kier + as karo = konkurent, miły gość;
walet kier + as pik = spotkasz kogoś miłego, 

ukochanego;
walet kier + dama pik = dwie kochają jednego;
walet trefl + 10 kier = nie poślubisz swojej miłości;
walet pik + as kier = obcy w domu;
walet pik + 8 trefl = natrętny gość;
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walet pik + dama kier = ukryty wielbiciel, przyjaciel;
walet karo + 10 karo = zyskasz w spółce;

cztery walety z asami = kłótnie w rodzinie;
cztery walety z królami = pomoc, obrona, ratunek;
cztery walety z damami = zabawa, bal, przyjęcie;
cztery walety z 10 = nabycie własności;
cztery walety z 9 = uwikłasz się w interesy;
cztery walety z 8 = znajdziesz dawnych przyjaciół;
cztery walety z 7 = oszustwo w miłości lub przyjaźni;

trzy walety z asami = przeszkody w zamiarach;
trzy walety z królami = pomoc, wygrasz sprawę 

w sądzie;
trzy walety z damami = zabawa, bal u ciebie;
trzy walety z 10 = protekcja, posada;
trzy walety z 9 = rodzina cię oszuka;
trzy walety z 8 = sprzeczki, nieporozumienia z dziećmi 

lub krewnymi;
trzy walety z 7 = padniesz ofiarą mężczyzny, stracisz 

coś cennego.
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KIEDY WALETY UŁOŻĄ SIĘ W PODANY SPOSÓB:

GDY CZTERY WALETY UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ZDRADA, PODŁOŚĆ, KRZYWDA

NAPAD, KŁÓTNIA, BÓJKA, BITWA

ROZWÓD, 

AWANTURY 

W MIŁOŚCI, 

KŁÓTNIE

ZEMSTA, 

POJEDYNEK

WOJSKO,

SPRAWY 

Z RZĄDEM 

LUB SĄDEM

LUB

OSZUSTWO 

W HANDLU, 

ZAKUPACH, 

W INTERESACH
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GDY TRZY WALETY UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ZŁE TOWARZYSTWO, 

ZŁY WPŁYW 

ZGUBI CIĘ

ZAWÓD, 

FAŁSZYWIE 

OKAZUJĄ CI 

MIŁOŚĆ

BĘDZIESZ MIAŁ 

ROMANS, 

WPADNIESZ W SIDŁA

GNIEWAJĄ SIĘ NA CIEBIE, 

MASZ WROGÓW

PODSTĘP, 

INTRYGA
LUB
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DZIESIĄTKI

10 KIER
MIŁOŚĆ, UCZUCIA, POZYTYWNE EMOCJE

Jest to bardzo szczęśliwa karta. Mówi 
o miłości, rodzinie, bezpieczeństwie. 
W powiązaniu z innymi kartami może 
zwiastować ślub, chrzciny. Informuje 
o związkach uczuciowych, ale może tu-
taj również chodzić o relacje w rodzinie.

10 KARO
PIENIĄDZE

Ta karta związana jest z finansami, ma-
jątkiem i dobrobytem. W otoczeniu od-
powiednich kart może oznaczać kredyt, 
sprzedaż, kupno, wydatki i straty. Karta 
mówi o dobrobycie i pomnażaniu.

10 TREFL
KŁOPOTY

Wnosi napięcia, konflikty, sytuacje 
stresujące i problemowe. Jest kartą 
sporu, trudności, kłótni, nieporozu-
mień. Ma wiele znaczeń w zależności 
od tego, co stoi obok niej.



Znaczenie kart i kombinacje 51

10 PIK
DROGA, PODRÓŻ

Mówi o podróżach, wyjazdach, potrze-
bie wypoczynku i chęci ucieczki. W po-
łączeniu z innymi kartami zwiastuje 
nowe początki, nowe perspektywy.

KOMBINACJE Z INNYMI KARTAMI:
10 kier + as kier + połączenie figur = ślub, wielka 

radość;
10 kier + as karo = czuły list, miłosny;
10 kier + as kier = pieniądze w domu;
10 pik + as trefl = daleka lub długa podróż;
10 karo + as pik = szczęście w grze;
10 kier + as trefl = kłopoty w małżeństwie, złamane 

serce;
10 trefl + as trefl = długotrwałe, ciężkie kłopoty;
10 kier + as pik = szczęście w miłości;
10 trefl + as pik = kłopoty, które miną;
10 karo + dama kier = powodzenie w interesach;
10 karo + 9 karo = nie doczekasz się tych pieniędzy;
10 karo + walet karo = pomyślność w spółce;
10 kier + walet trefl = nie poślubisz swojej miłości;
10 kier + 10 karo = korzystny obrót spraw finansowych;
10 kier + 10 trefl = sygnalizuje konflikty w związku lub 

rodzinie;
10 kier + 9 kier = oznacza wielką miłość ze wzajemnością;
10 kier + 7 trefl = w związek wkradła się rutyna 

i zmęczenie, brak kontaktu;
10 kier + 8 trefl = ślepa i niedobra miłość;
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cztery 10 z asami = coś się odnajdzie albo znajdziesz to, 
co chcesz;

cztery 10 z królami = nie dowiesz się;
cztery 10 z damami = narzeczeństwo, miłe towarzystwo;
cztery 10 z waletami = nabycie własności;
cztery 10 z 9 = ludzie będą ci zazdrościć szczęścia;
cztery 10 z 8 = niespodziewana pociecha z dzieci, 

polepszenie samopoczucia i zdrowia;
cztery 10 z 7 = nuda, nudne oczekiwanie – za długo 

czekasz;

trzy 10 z asami = odbierzesz zysk lub dług;
trzy 10 z królami = nieprędko się dowiesz prawdy. Na tę 

biedę nic nie poradzisz.
trzy 10 z damami = spotkasz dawną miłość;
trzy 10 z waletami = protekcja, posada;
trzy 10 z 9 = martwisz się bez potrzeby;
trzy 10 z 8 = zguba się znajdzie, znajdziesz rozwiązanie 

problemów;
trzy 10 z 7 = zazdrość psuje ci szczęście.
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KIEDY 10 UŁOŻĄ SIĘ W PODANY SPOSÓB:

GDY CZTERY 10 UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WYDOBĘDZIESZ SIĘ Z WIELKIEJ 

BIEDY I NIEBEZPIECZEŃSTWA

TRIUMF, POWODZENIE

NIECHĘTNIE 

CIĘ WIDZĄ W 

TOWARZYSTWIE, 

TAM GDZIE BYWASZ, 

NIE LUBIĄ CIĘ

ODZIEDZICZYSZ

COŚ, SPADEK

WYWYŻSZYSZ 

SIĘ NAD CAŁĄ 

RODZINĘ

LUB

ZMIENNE 

KOLEJE ŻYCIA, 

RAZ LEPIEJ, RAZ 

GORZEJ
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GDY TRZY 10 UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

BRUDNE, 

NIEPRAWE ZYSKI

PIENIĄDZE 

OD KREWNYCH

LUDZIE CIĘ KOCHAJĄ, 

POGNĘBISZ WROGÓW

ZMIANA NA LEPSZE, 

PREZENT
LUB
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DZIEWIĄTKI

9 KIER
SPEŁNIENIE ŻYCZEŃ, MIŁOŚĆ – SEKS

Może również oznaczać seks, ciążę, 
w połączeniu z dobrymi kartami ozna-
cza małżeństwo. Gdziekolwiek się nie 
pojawi, zawsze daje odpowiedź pozy-
tywną i sygnalizuje sukces. Jest to kar-
ta powodzenia i uśmiechu losu.

9 KARO
FAŁSZ, OBŁUDA, KŁAMSTWO

Zwiastuje nieprzyjemne emocje, nie-
szczerość, niezadowolenie, pokazuje 
cudze intencje i zamiary wobec nas. 
Sygnalizuje, że ktoś lub coś nie jest dla 
nas dobre i trzeba uważać. Przy karcie 
figury może oznaczać, że ktoś jest pod-
stępny i cały czas udaje. Karta ta symbolizuje podstęp, 
zazdrość, złe zamiary.
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9 TREFL
PRACA, INTERESY, NAUKA

Związana jest ze sferą zawodową i na-
uką, symbolizuje w kartach pracę lub 
szkołę, studia. Jeśli stoi przy figurze, 
może niekiedy oznaczać interesowne-
go człowieka.

9 PIK
SPOTKANIE, GOŚCIE, TOWARZYSTWO

Związana jest z naszym otoczeniem, 
przyjaciółmi. Zapowiada spotkania to-
warzyskie i gości, w przeciwieństwie 
do podobnej karty – 8 pik, oznacza 
większe grono ludzi, towarzystwo.

KOMBINACJE Z INNYMI KARTAMI:
9 kier + as karo = schadzka, miłe spotkanie;
9 pik + as pik = niespodzianka;
9 trefl + as trefl = źle prowadzisz interesy;
9 kier + król karo = miłość i spokój w rodzinie;
9 karo + król pik = fałszywy przyjaciel;
9 trefl + król trefl = dokument sądowy, wezwanie do 

sądu;
9 pik + walet kier = spotkasz miłego;
9 karo + 10 karo = nie doczekasz się tych pieniędzy;

cztery 9 z asami = dowiesz się tego co chcesz i o czym 
myślisz;
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cztery 9 z królami = zazdrosny mąż, zazdrośni ludzie;
cztery 9 z damami = rywalki, zazdrosne kobiety;
cztery 9 z waletami = ludzie wciągną cię w interesy;
cztery 9 z 10 = ludzie będą ci zazdrościć  szczęścia;
cztery 9 z 8 = wyposażysz dzieci, dasz krewnym 

pieniądze;
cztery 9 z 7 = jeszcze nie trać nadziei, wszystko dobrze 

się ułoży;

trzy 9 z asami = dopniesz celu, spełnisz zamiary;
trzy 9 z królami = możesz dużo stracić przez 

silniejszych;
trzy 9 z damami = chciwość i zazdrość psują ci 

szczęście;
trzy 9 z waletami = rodzina cię oszuka;
trzy 9 z 10 = martwisz się bez potrzeby;
trzy 9 z 8 = wypadek w rodzinie, uwaga na dzieci;
trzy 9 z 7 = co się stało, to się nie odstanie.
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KIEDY 9 UŁOŻĄ SIĘ W PODANY SPOSÓB:

GDY CZTERY 9 UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

BOGACI KREWNI, 

ZMIANA NA LEPSZE

ZADAWNIONY GNIEW 

PRAGNIE ZGODY

SZCZĘŚCIE 

W GOSPODARSTWIE,

ZWŁASZCZA 

WIEJSKIM

WRÓCI DAWNY 

KOCHANEK 

LUB STARA 

MIŁOŚĆ

MIŁOSNE SPRAWY 

SKOMPLIKUJĄ CI 

ŻYCIE

LUB

PRZYJACIÓŁKI 

OPLĄCZĄ CIĘ 

JAK PAJĄK SIECIĄ
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GDY TRZY 9 UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ZERWIESZ 

MIŁOŚĆ 

LUB PRZYJAŹŃ

STARE SPRAWY 

OŻYJĄ, 

PRZESZŁOŚĆ CIĘ 

ZANIEPOKOI

STRACISZ PODPORĘ 

(BOGATYCH KREWNYCH)

POGODZISZ SIĘ, 

UŁOŻYSZ INTERESY

ZŁY, 

GNIEWNY SĄSIAD, 

GNIEW ZE STRONY 

ZNAJOMYCH

LUB
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ÓSEMKI

8 KIER
MYŚLI OSOBY, KTÓREJ STAWIA SIĘ KARTY

W zależności przy czym stanie symbo-
lizuje beztroskie chwile, pomysły; radzi 
zwrócić uwagę na swoje myśli i poka-
zuje nasze samopoczucie psychiczne.

8 KARO
NADZIEJA

Karta ustawia się w miejscach, wska-
zujących na czym nam zależy, co jest 
dla nas bardzo ważne, co się dla nas 
w tym momencie liczy. Zwiastuje też 
nadzieję na rozwiązanie problemów 
i jest kartą łagodzącą układ.

8 TREFL
NIEPOKÓJ, STRACH, OBAWY

Ta karta łączy się z naszymi negatyw-
nymi emocjami i lękami. Pokazuje 
czego się obawiamy, co nas przeraża 
i przerasta, ujawnia nasze lęki i obawy 
lub to, czego się boimy na danym eta-
pie życia. W rozkładach symbolizuje 
brak harmonii i spokoju.
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8 PIK
GOŚCIE, TOWARZYSTWO, PRZYJĘCIE

Znaczenie podobne jak 9 pik, ale 
w mniejszym wymiarze, czyli mniej-
sze grono ludzi. Chodzi tutaj raczej 
o mniejsze towarzystwo, tzw. parape-
tówkę, przyjęcie w domu, randkę…

KOMBINACJE Z INNYMI KARTAMI:
8 kier + 7 trefl = depresja lub nałogi;
8 kier + as trefl = zmartwienie lub kłopotliwe 

sytuacje, coś przeżywasz lub masz problem, którego 
nie potrafisz rozwiązać;

8 kier + 10 pik = plany podróży;

cztery 8 z asami = radość z majątku;
cztery 8 z królami = romans bez ślubu, miłostki;
cztery 8 z damami = liczne potomstwo;
cztery 8 z waletami = dawni przyjaciele powrócą;
cztery 8 z 10 = niespodziewana radość z czegoś;
cztery 8 z 9 = wyposażysz dzieci, oddasz majątek 

krewnym;
cztery 8 z 7 = miłostki, romans z żonatym mężczyzną;

trzy 8 z asami = pociecha z dzieci, czasami pocieszenie 
w smutku;

trzy 8 z królami = miłostki, głupstwa;
trzy 8 z damami = kłopoty z dziećmi lub z krewnymi;
trzy 8 z waletami = sprzeczki z dziećmi lub 

z krewnymi;
trzy 8 z 10 = znajdziesz zgubę;
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trzy 8 z 9 = wypadek z dziećmi;
trzy 8 z 7 = stracona nadzieja, zostaw wszystko tak jak 

jest.

KIEDY 8 UŁOŻĄ SIĘ W PODANY SPOSÓB:

GDY CZTERY 8 UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

KOSZTOWNA ODPRAWA, 

OPUSZCZENIE PRZEZ KOGOŚ

MAŁŻEŃSTWO W RODZINIE, BĘDZIESZ 

MATKĄ LUB OJCEM CHRZESTNYM

ZOSTANIESZ BABKĄ 

LUB DZIADKIEM

DZIECI MYŚLĄ 

O TOBIE, 

WSPOMINAJĄ CIĘ 

I KOCHAJĄ 

(MOGĄ BYĆ 

BARDZO DALEKO)

ZAPROSZĄ 

CIĘ W KUMY, 

BĘDZIESZ MATKĄ 

LUB OJCEM 

CHRZESTNYM



Znaczenie kart i kombinacje 63

GDY TRZY 8 UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ROZSTANIE 

Z DZIEĆMI, DZIECI 

LUB RODZINA BĘDĄ 

DALEKO OD CIEBIE

KOCHAJĄ CIĘ 

BEZ 

WZAJEMNOŚCI

KOCHASZ 

NIESZCZĘŚLIWIE, 

MIŁOŚĆ BEZ 

WZAJEMNOŚCI

TWOJE ZDROWIE SIĘ 

POPRAWI

DZIECI LUB KREWNI 

BĘDĄ ŻĄDAĆ OD 

CIEBIE PRZYSŁUGI
LUB
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SIÓDEMKI

7 KIER
ZAMIARY, PLANY

Ta karta mówi o planach, zamiarach 
i celach, cokolwiek stanie obok tej kar-
ty, pokaże o czym myślimy i co mamy 
w planach.

7 KARO
STRATA, PRZESZŁOŚĆ

Zapowiada straty niezależnie od oto-
czenia w układzie. Mówi o tym, że 
coś straciliśmy, że nie uda się osią-
gnąć lub rozwiązać czegoś po naszej 
myśli.

7 TREFL
CHOROBA

Znaczenie tej karty jest różnorodne 
i zależnie od tego, w jakim ustawieniu 
się pojawi może oznaczać: chorobę, 
zmęczenie, nałogi (alkohol), rozwią-
zanie spraw przesunie się znacznie 
w czasie, czasami też może oznaczać 
jedynie negatywną energię blisko kogoś lub w czyimś 
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mieszkaniu. Gdziekolwiek się nie pojawi, zawsze zapo-
wiada trudności. Może też informować o przesunięciu, 
odwleczeniu w czasie.

7 PIK
ŻAL I SMUTEK

Zapowiada żal i smutek. Mogą to być 
nasze emocje, albo coś w naszym życiu 
się nie uda lub nie dojdzie do skutku. 
W połączeniu z innymi kartami może 
zwiastować żałobę, niepowodzenie. 

KOMBINACJE Z INNYMI KARTAMI:
7 pik+ as trefl (w poz. prostej) = żałoba, pogrzeb;
7 karo + as kier = karty w tym rzędzie oznaczają przeszłość;
7 trefl + 8 pik + król pik = ksiądz;
7 karo + as trefl = choroba;
7 kier + 8 pik = ktoś ma złe zamiary, czyha na ciebie;

cztery 7 z asami = niechybny pogrzeb;
cztery 7 z królami = proces, zatargi;
cztery 7 z damami = przeprowadzka;
cztery 7 z waletami = komedia w miłości, oszustwo;
cztery 7 z 10 = nuda, za długo czekasz, nudne 

oczekiwanie;
cztery 7 z 9 = co się stało, to się nie odstanie;
cztery 7 z 8 = flirt, romans z żonatym lub mężatką;

trzy 7 z asami = ciężka choroba w rodzinie;
trzy 7 z królami = długi, wierzyciele;
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trzy 7 z damami = zmiana miejsca zamieszkania;
trzy 7 z waletami = stracisz coś cennego;
trzy 7 z 10 = chciwość i zazdrość psują ci szczęście;
trzy 7 z 9 = co się stało, to się nie odstanie;
trzy 7 z 8 = zerwane, stracone wszelkie nadzieje.

KIEDY 7 UŁOŻĄ SIĘ W PODANY SPOSÓB:

GDY CZTERY 7 UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ŚMIERĆ OSOBY, KTÓREJ KARTA 

STANIE POŚRODKU UKŁADU

ZŁODZIEJE, KRADZIEŻ

WYPADEK 

PRZEZ ZWIERZĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

W PODRÓŻY

UWAGA 

NA OGIEŃ, 

POŻAR, 

OPARZENIE
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LUB

ZŁODZIEJ, 

ALE MASZ SZANSĘ 

GO ZŁAPAĆ

GDY TRZY 7 UŁOŻĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

POCHOWASZ 

PARTNERA, 

BLISKĄ CI OSOBĘ, 

WDOWIEŃSTWOUPADEK, WSTYD, 

UPOKORZENIE

STRACISZ 

WŁASNOŚĆ
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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;
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karty 3. i 4. – pokazują przeszkody stojące ci na drodze;
karta 5. – wskazuje na to, co jest twoim celem;
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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