
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukázka karty Rakev… 

8 Rakev 

                       Klíčové pojmy 

Špatná zvěst, trápení, beznaděj, deprese, 

nepříjemná změna, slzy, trvalé problémy, 

rozchod, rozvod, duševní choroby, migrény a 

bolesti hlavy, nervy, konec, změna, 

transformace.  

Rakev je symbolem zakončení a smrti. Rakev většinou ohlašuje nějaké změny, transformace, 

konce. Je to většinou to, čeho se děsíme, že by něco mělo skončit, že bychom my sami měli 

něco ukončit, že bychom se měli změnit, že bychom se měli transformovat, že by mělo přijít 

něco jiného, nového. A díky tomu všechno prožíváme mnohem hůř, strach nás umí moc 

dobře sevřít, stejně tak obavy a tak mnohdy právě tyto přeměny jsou bolavé, smutné, 

provází je problémy, někdy i nemoci. 

Rakev často přináší konce a proto sledujte se na kartu před ní, abyste viděli předmět toho, co 

je u konce. Konce jsou bolestivé, ale vždycky s sebou přináší i nový začátek. Je to nutný 

konec něčeho starého, něco, za čím je nutno zaklapnout víko. Přesně jak se říká, aby nám do 

životě mohlo vstoupit něco nového, je nutno uzavřít, ukončit to staré. Něco musí ustoupit do 

pozadí, pokud máme pocit, že už to tak nejde dál. 

Rakev může někdy představovat smrt, zvláště pokud následuje karta Loď nebo když je 

následována kartami, jako je Kosa nebo i Lilie. 

Nebezpečí této karty se snižuje čím dále je ve výkladu od osobní karty. 



Neberte výklad této karty a vlivu dalších karet okolo na lehkou váhu a buďte obezřetní. V 

případě možného ohrožení tazatele, nebo v případě předpovědi nemoci, nehody a smrti, 

pamatujte na etiku a spíše podejte varování nebo se pokuste zopakovat výklad. 

 

Typologie člověka  

depresivní jedinec 

mrzutý a nešťastný člověk 

nízké sebevědomí 

negativní osoba 

tajemný člověk 

nemocný člověk 

zranitelný člověk 

 

Fyzicky 

tmavší typ 

ostré rysy, ostrý pohled 

hnědé nebo černé vlasy 

hranatá brada 

 

Práce 

ztráta pracovního místa 

nechtěná reorganizace na pracovišti 

vyčerpávající práce 

porušení smlouvy 

 

Láska 

rozchod, rozvod 

„mrtvý“ vztah 

bolestivý konec 

trápení ve vztahu 

osvobození od ukončení špatné situace, přehodnocení vztahu 

 

City 

vyprchávající city, pesimismus 

protějšek se ve vztahu trápí - neví, jak dál 



protějšek cítí potřebu změny 

 

Zdraví, tělo a duše  

deprese a sebevražedné sklony 

upoutání na lůžko 

duševní i fyzické vyčerpání, duševní nemoc 

migrény 

strach nebo šok 

fóbie a paralyzující úzkost 

 

Peníze  

velké ztráty 

bankrot 

dluhy 

nutno věnovat zvýšenou pozornost financím 

 

Čas a časové úseky  

srpen 

rok až rok a půl 

 

Rada/Akce  

přehodnoť svůj život 

zamysli se nad svými obavami 

 

Orientace  

negativní: tato karta bude má vliv na karty kolem ní  

 

Předměty a oblasti:  

sklep, krabice, veškeré předměty s víkem, postel 

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 

zhroucení, deprese 

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

komplikovaná nemoc 

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 

28. Pán - tazatel má vážné problémy, depresivní, negativní, nemocný muž  

29. Dáma - tazatelka má vážné problémy, depresivní, negativní, nemocná žena 



30. Lilie - problémy v sexuální oblasti, v rodině, umírání 

31. Slunce - začátek pozitivního období, uzdravení 

32. Měsíc - deprese, špatná psychika, šok 

33. Klíč - úspěch po obtížích, karma 

34. Ryby - finanční problémy, závislosti, pohřebnictví 

35. Kotva - ukončení pracovního poměru, problémy v práci, konec je dobrá volba 

36. Kříž - nemoc a těžkosti přejdou, také bolest, sebevražda, smutek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


