
VÝKLAD VZTAHOVÝ KARMICKÝ (velká tabule 4x9)

Tento výklad se dělá jen jednou na jednoho partnera. Ukazuje aspekty vztahu jako takového.
 (vyložit – dát karty na stůl, interpretovat – „přeložit“ výklad :-)) 

Osobní karty (OK)
Tazatele symbolizuje vždy Pán nebo Dáma
Druhou osobu: Pán – manžel, druh, oficiální spojení, když se to ví

 Medvěd – milenec, neoficiální partner, když se to neví
 Dáma – manželka, družka, oficiální spojení, když se to ví
 Had – milenka
 Liška – když se to neví

CO ZŮČASTNĚNÉ OSOBY DO VZTAHU PŘITAHUJE

Specifické postavení osobních karet (OK)

  V jedné řadě, s kartami mezi sebou - karmický důvod(y) je společný. 



Bez vzájemného karmického dluhu,  duše se rozhodli být spolu bez konkrétního důvodu, pro radost,
jsou to často velmi podobné osobnosti

Bez vzájemného karmického dluhu. Karty na prázdném poli v obrázku se nevykládají, nemají
význam.

V jednom sloupci - bez vzájemného karmického dluhu. Spodní rozvíjí a podporuje toho vrchního,
vrchní ukazuje spodnímu jaký může být v pozitivním smyslu. Často velmi rozdílné osobnosti.
Pokud je mezi nimi karta(y), vyjadřují vědomou přitažlivost, ale není to pravý důvod proč jsou
spolu.



CO DO VZTAHU PŘINÁŠÍ (tomu druhému)
Když chybí karta, doplňuje se jen karta (viz obr.- pán)
– na fyzické úrovni
– na emoční úrovni

CO CHCE (OČEKÁVÁ) OD VZTAHU, CO DOSTÁVÁ OD VZTAHU
Když chybí karta, doplňuje se.



Dále se interpretují tyto karty:
Srdce – vždy. Když chybí karta, doplňuje se.
Dům – když se klient zeptá. Když chybí karta, nedoplňuje se.
Cesty – když se klient zeptá. Když chybí karta, nedoplňuje se.
Jetel – vždy. Když chybí karta, doplňuje se.
Kříž – vždy. Když chybí karta, doplňuje se, doplněné karty interpretuj s velkým uvážením.
Mraky – podle uvážení. Když chybí karta, doplňuje se, doplněné karty interpretuj s velkou
rozvahou.

SRDCE – podstata vztahu



DŮM – majetek

CESTY – možná budoucnost, možné vyvýjení vztahu

     



JETEL – k dosažení štěstí ve vztahu



KŘÍŽ – zkoušky vztahu



MRAKY


