1.Jezdec
Přání, touhy,
naděje, úspěch
Odkud přijdou
dobré zprávy

2.Jetel
Štěstí, překvapení
v brzké době

10.Kosa:
nečekané
události, kde být
opatrný
Odkud přichází
nebezpečí

11.Pruty:
právní záležitosti,
hádky, spory
O čem se bude
debatovat, co
bude příčina
sporů, hádek

19.Věž:
překážky z vlastní
viny, rozchod,
izolace
kde v čem se
izoluje, s čím-kým
se rozejde

28.Pán:
dům tazatele,
muž jejího srdce,
partner

3.Loď:
Cestování, voda,
moře, kariéra
Po čem toužíš

4.Dům:
Byt, dům,
majetek,
vlastnictví,
stability
Kde je tvá jistota
a co se s ní děje

5.Strom:
Zdraví, léčení,
jaro
Co potrvá

6.Mrak:
neúspěch, krize,
žal, nejasnosti
Co ohrožuje,
čeho se bojí

7.Had:
problémy,
průtahy, hádky,
matka,
komplikace,
chytrá žena
v čem jsou
komplikace, něco
co se týká nějaké
ženy

8.Rakev:
smutek, trápení,
dědictví, smrt,
nemoc

9.Květiny:
radost, setkání,
usmíření, milá
žena

12.Ptáci:
13. Dítě:
krátkodobé malé děti, nové
problémy, starosti začátky,
důvěřivost,
seznámení

14.Liška: zlo,
závist, záludnost,
faleš, přetvářka
v čem se
přetvařuje, neříká
pravdu, v čemkým je klamán

15.Medvěd:
soudy, úřady,
otec, důvěra
v co věří, čemu
důvěřuje, co se
týká milého muže

16.Hvězdy:
štěstí, umění
popularita, zima
co je jasné nebo
se musí vyjasnit

17.Čáp:
převratné změny

18.Pes:
přátelé, nová
přátelství
čemu zůstat
věrný, co zůstane
věrné

20.Park:
veřejnost,
společnost,
prázdniny,
dovolená
co se děje v okolí

21.Hora:
nepřátelé,
konkurence,
těžkosti, překážky
kde jsou blokády
a překážky, co
zdržuje

22.Rozcestí:
volba,
rozhodování,
možnost vyhnutí
v čem se
rozhodnout

23.Myš:
ztráty, dluhy,
krádeže, odklady,
odmítnutí, strach
strach, co nemá
cenu, co je
odsouzeno ke
ztrátě

24.Srdce:
láska, romantika,
zábava

25.Prsten:
partnerské
vztahy, smlouvy,
spolky, závazky

26.Kniha:
škola, vzdělání,
tajemství
Co se učit, co
utajuje, o čem se
nemluví, neví

27.Dopis:
zprávy,
zprostředkování,
komunikace,
povrchnost

29.Dáma:
dům tazatelky,
žena jeho srdce,
partnerka

30.Lilie:
rodina, harmonie,
sex

31.Slunce:
životní energie,
léto
Velké štěstí, zdroj
energie

32.Měsíc:
pocty a uznání,
sny, intuice,
podzim
Psychika, na co
myslí

33.Klíč:
dary, zisky,
prospěch, jistota
Co je jistota,
schopnost činu činnosti

34.Ryby:
peníze, bohatství,
důležité
dokumenty

35.Kotva:
povolání, firma,
podnikání,
závislost

36.Kříž:
konec, rozpad,
karma
co se bude
opakovat, dokud
nepochopí

