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Ukázka od karty Had…. 

7.  Had 

 

 

 

 

 

 

Význam karty 

Faleš, lež, pomluvy, starší žena, sokyně, nevěra, komplikace, průtahy, 

závist, klepy, vypočítavost, nedůvěra, vztah kvůli sexu, komplikovaná 

situace, svádění, střeva, trávení. 

Kombinace s dalšími kartami: 

1. Jezdec - dobré zprávy od starší ženy, od ženy z daleka, setkání se ženou 

2. Jetel - krátkodobé nejasnosti, řešení problému 

3. Loď - cestování s oklikami, problémy s cestou, průtahy, pozor na intriky 

4. Dům - narušení bydlení, nepoctivá rodina, nepružnost 

5. Strom - žena má problémy, nuda 

6. Mraky - omámení a zmatení, ztracení, žádné řešení v dohledu  

8. Rakev - nemoc ženy, komplikace v nemoci, pozor na nemoc 

9. Kytice - milá mladší žena, dvě ženy, příznivé řešení problémů 

10. Kosa - problém se ženou, nebezpečná žena, nečekané problémy 
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11. Metla - hádavá žena – intrikánka, obtěžování, spory, svádění 

12. Ptáci - dvě ženy, žena má starosti, kompromisy, trápení ohledně vývoje situace 

13. Dítě - naivní žena, těžkosti s dítětem, pozor na naivitu, malé starosti, obtěžující dítě 

14. Liška - protřelá a prolhaná žena, lež, zrada, podvod 

15. Medvěd - pozor na jiného muže, panovačná osoba 

16. Hvězdy - vyřešení problému a komplikací, esoterik 

17. Čáp - žena přinese změnu, riskantní změna 

18. Pes - intriky od přátel, žena má v okolí mladšího muže (syna), nepoctivý přítel, věrná 

kamarádka 

19. Věž - intriky vedou k izolaci, nebezpečí rozchodu, rozchod se ženou, soudní spor, 

soudní rozsudek, matka 

20. Zahrada - společenská žena, náročná událost, někomu (ženě) ve vašem okolí nelze dů-

věřovat 

21. Hora - frustrovaná žena, problémy, věci se nějakou dobu nevyřeší 

22. Cesty - žena hledá řešení, vyhýbaní se rozhodnutí, několik lží, útěk, vyhýbání se pro-

blémům 

23. Myši - věci se zhoršují, velké problémy, žena zmizí z vašeho života, situace se vyjasní 

24. Srdce -  podvádění, poměr, komplikovaný milostný vztah, komplikace v lásce způso-

bené další ženou 

25. Prsten - paralelní vztah, dosažení dohody, kompromisu, pozor na smlouvy 

26. Kniha - utajování, utajovaná žena, tajemství se ženou, studující žena 

27. Dopis - zpráva od ženy, pozor na povrchnost, krátkodobé komplikace, špatné zprávy 

28. Pán - muž má kontakt s jinou ženou/milenkou 

29. Dáma - žena má komplikovaný vztah, lhářka, manipulativní žena 

30. Lilie - zápletky se sexuálním podtextem, intriky kvůli sexu 

31. Slunce - úspěch po obtížích, úspěch po zradě, krásné období s nějakou ženou 

32. Měsíc - pozor před zklamáním, iluzí a podvodem, citlivá a komplikovaná žena 

33. Klíč - pomíjivé jistoty a pocit bezpečí, aktivní žena, najdete způsob vyhnout se obtížím 

34. Ryby - bohatá žena, finanční problémy, obchodní podvody, problémy s alkoholem 
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35. Kotva - intriky od kolegyň v práci, nedostatek důvěry, nestabilita, nejistota, závislost 

36. Kříž - komplikace i kontakt s nějakou ženou jsou na ústupu 

8.  Rakev 

 

Význam karty 

Špatná zvěst, trápení, beznaděj, deprese, nepříjemná změna, slzy, tr-

valé problémy, rozchod, rozvod, duševní choroby, migrény a bolesti 

hlavy, nervy, konec, změna, transformace. 

Kombinace s dalšími kartami: 

1. Jezdec - uzdravení, dobré zprávy při lékařské prohlídce, nová chuť 

2. Jetel - druhá šance, vylepšení situace, zotavení 

3. Loď - kinetóza, opuštění, útěk, ve velmi vzácných případech to může znamenat smrt, 

cesta kvůli smrti 

4. Dům - nemoc v domě, úplné uzdravení, rekonstrukce 

5. Strom - nemoc, dědičné nemoci 

6. Mraky - velké problémy, pomalé uzdravování, duševní onemocnění, nervové zhrou-

cení, deprese 

7. Had - nemoc ženy, žena změní názory a postoje, nemocná členka rodiny, komplikovaná 

nemoc 
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9. Kytice - alergie, nádory, situace bude vyžadovat léčbu 

10. Kosa - zlá a náhlá hádka, úraz, náhlá nemoc, nehoda 

11. Metla - hádky a spory skončí /sledujte následující kartu/, fyzické týrání, násilí, ničení 

12. Ptáci - problémy, stres, deprese  

13. Dítě - problémy vedou k novému začátku, problémy s dítětem, nemocné dítě 

14. Liška - starosti ještě nepominuly, zavádějící lékařská diagnóza  

15. Medvěd - nemocný muž, uzdravení vlastními silami, životní pozitivní transformace 

16. Hvězdy - štěstí v novém začátku, zotavení, úleva, zlepšení, nespavost 

17. Čáp - přijde změna /sledujte následující kartu/, uzdravení 

18. Pes - nemocný přítel, s přítelem nejsou věci v pořádku 

19. Věž - skrytá a zákeřná nemoc, konec samoty, hospic, člověk v depresi, který se cítí v 

pasti, vězení, márnice 

20. Zahrada - hřbitov, pohřeb, nový začátek ve spojení s více lidmi 

21. Hora - izolace, nehybnost, zaseknutí se v problémech, paralýza 

22. Cesty - změna životního směru, rozhodování v léčbě 

23. Myši - nemoc odejde, pozor na ztráty a těžkosti 

24. Srdce - zármutek, starosti s láskou, konec lásky, odpuštění, vyléčení láskou 

25. Prsten - problémy ve vztahu, vztah končí, špatné smlouvy, ovdovění 

26. Kniha - závažné tajemství, skryté informace, skrytá nemoc, tajemství je odhaleno, pitva 

27. Dopis - úmrtní list, závěť, lékařská diagnóza 

……………………………….. 
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