
Lenormand kártya

Anne Marie  Lenormand a XVIII-XIX. század leghíresebb kártyavetője  volt.  1772. május 27-én 
született Aleconban. Kiváló nevelésben részesült, nyelveket beszélő, művészetekhez értő hölgy volt. 
Már tizenéves korában felhívta magára a kártyajóslataival kortársai figyelmét. A kor leghíresebb, 
legtekintélyesebb személyiségei jósoltattak vele. Híres volt arról, hogy jóslataiban nem hallgatta el 
a rosszat és a leghatalmasabbaknak is megmondta, ha a kártya esetleg szerencsétlen jövőt mutatott. 
1790-ben  megjósolta  a  francia  forradalom  vezetőinek  kivégzését.  ezért  a  forradalom  jóléti 
bizottsága elfogatta és börtönbe vetette. Lenormand-t ez nem érte váratlanul, mert a kártyái előre 
megmondták neki, mint ahogy azt is, hogy rövidesen ki fog szabadulni.

A forradalom után Napóleon és Josephine császárnő udvari jósa volt. Napóleon a legtöbb csatája, 
fontos  döntése  előtt  jósoltatott  magának.  1809-ben  miután  megjósolta  Napóleon  bukását, 
kegyvesztett  lett.  Száműzték  Párizsból  és  csak  Napóleon  halála  után  térhetett  oda  vissza.
Az ünnepelt jósnő 1843-ban 71 éves korában Párizsban halt meg. Jóslási módszereit saját kezűleg 
írt könyvben ismertette meg a közönséggel.

A  36  lapos  szalonkártya, 
mindegyike magán viseli a 
XVIII-XIX. század előkelő 
társaságának  kifinomult 
stílusát.  Bár  ennek  a 
kártyának  a  képei  nem 
olyan  régiek,  mégis  egy 
olyan  hagyományhoz 
tartoznak,  mely  a  burzsoá 
időkben keletkezett, amikor 
elkezdtek  érdeklődni  az 
okkultizmus és a titokzatos 
dolgok iránt.

A kártyák  többsége  kettős 
jelentéssel  bír  (pl. 
szerencse-
szerencsétlenség),  ezért 
érdemes  több  kártyát  is 
húzni  egymás  után,  ami 
világosabbá teszi, finomítja 
a kártyák üzenetét.

Forrás: Csíky Ildikó: A kártyavetés nagy kézikönyve 

Valójában  azonban  úgy  tűnik,  Lenormand  kisasszony  a  Jean  François  Alliette  (1738-1791), 
(művésznevén Etteilla, ami az "Alliette" visszafelé) által feltalált 32 lapos Le Petit Etteilla nevű 
kártyát használta jövendölésre. 



A kártyák jelentése

1. A Lovas
Jelentése: A hírnök

Valamilyen  közeledő  dologra  mutat  rá,  ami  lehet  személy vagy hír  (technikailag  levél,  távirat, 
telefonhívás, látogatás), aki/ami általában távolról érkezik a kérdező felé. A távolság lehet térbeli és 
időbeli is. 
Sokszor inkább emlékeztető, valami régi dolognak az újjáéledése, vagy egy új lendület valamihez, 
de jelenthet teljesen új kezdetet is. 
Jelentése, mint a legtöbb Lenormand lapnak lehet pozitív vagy negatív is, ezt a környező lapok 
döntik el. 
Személyként többnyire férfi, de a hír hozója természetesen nő is lehet. 

2. Négylevelű lóhere
Jelentése: A szerencse

Alapvetően  pozitív  jelentésű  lap,  szerencsés  fordulatot,  váratlan  segítséget,  lehetőségeket  jelez. 
Nehéz  helyzetben  egy  hirtelen  segítő  vagy segítség,  olyan,  amire  a  kérdező  nem is  számított 
korábban. Kínálkozó új lehetőségek, gyarapodás, ajánlatok, lehetőségek várhatók. Negatív jelentésű 
lap mellett megmenekülés a szorongató helyzetből, vagy akár csak egy szalmaszál, amit a kérdező 
megragadhat, és azon továbbléphet. Figyelmeztetést is jelent, hogy ne csüggedjünk, ne adjuk fel a 
reményt, mindig keressük a megoldást, és akkor a megoldás is megtalál minket. 

3. Tengerjáró hajó
Jelentése: Az utazás



A lap akár külső, akár belső utazásra utalhat. 
Helyváltoztatást,  fizikai  értelemben  utazást,  külföli  utazást  (munkát  vagy  vállalkozást  is), 
mozgalmasságot jelent, lelki értelemben pedig a személyiség gyarapodását, fejlődését, spirituális, 
belső változását jelképezi. 
Pozitív  lapok  mellett  az  utazás  kellemes,  előmozdítja  a  belső  fejlődést  is,  új  távlatokat, 
tapasztalatokat mutat, míg negatív lapok mellett jelenthet kényszerű belső utazást is, amire valami 
sorscsapás kényszeríti a kérdezőt, és aminek nagyon fontos szerepe van a lelki fejlődésében. 

4. A ház
Jelentése: Az otthon

A lap az otthont, a biztonságot, a családot és a védelmet jelképezi nem csak elvont fogalomként, 
hanem legtöbbször a személyekkel együtt, akik a kérdezőt körülveszik, és akik fontosak a számára. 
Spirituális értelemben magát a kérdezőt mutathatja, a magával cipelt múltat,  a feldolgozatlan és 
feldolgozott  emlékeket,  a  kapcsolatokat,  a  belső  és  a  külső  élet  között  köteléket  és  annak 
milyenségét. Múltra értelmezve a család kérdezőre tett befolyását, a gyerekkort, a szülőktől való 
függést is jelentheti, míg jövőlapként a családalapításhoz, új otthonhoz köthető. 
Személyként elsősorban az apához rendelhető. 

5. Tölgyfa
Jelentése: Az élet
 
A fa a földhöz kapcsolódik a gyökereivel, és az ég felé tör a lomjával. Az élet, a megújulás, az 
egészség és az életerő jelképeként megmutatja a harmonikus létezést. Energetikai értelemben erős 
kapcsolatot jelent a földi és a kozmikus energiákkal, pozitív lapok mellett vitalitást, erős energiákat, 
egészséget,  míg  negatív  jellegű  lapok (pl.  a  Felhő  sötét  oldala)  mellett  csökkenő vagy gyenge 
energiát,  kimerültséget,  betegeskedést,  súlyosabb  esetben  már  konkrét  betegséget  jelent. 
Elsősorban figyelmeztetésként értelmezendő, hogy az energiát pótolni kell és a kimerültség okát, pl. 
a túlterheltséget, túlvállalást meg kell szüntetni. Van, amikor ez a földi (anyagi) jellegű energiákkal, 
más  esetben  a  kozmikus  (spirituális)  energiákkal  való  összekapcsolódást  jelenti,  attól  függ,  a 
kérdező melyik irányú kapcsolatát veszítette el. 

A világtengely,  vagyis  az  Axis  Mundi  szinte  minden  nép  mitológiájában  megtalálható.  Ennek 
jelképe a Világfa, mely összeköti egymással a különböző világokat, hogy lehetővé tegye az ezek  
közti utazást. Gyökerei az alsó világba nyúlnak, törzse a középső világnak felel meg, lombja pedig  
az égbolt, a felsőbb világ. A rajta lévő gyümölcsök a tudást szimbolizálják. A fát általában egy  



kígyó vagy sárkány őrzi, ami a belső küzdelem és az energia jelképe.

6. Felhők
Jelentése: A válság

A lap kettős jelentésű. Bal oldala a sötét, viharos égbolt, ami a gondok sűrűsödését, akadályokat, 
míg jobb oldala a nyílt, fényes ég a felhők eloszlását, a gondok megszűnését jelképezi. 
Ennek értelmezésénél figyelembe kell venni a kérdező személylapjának (illetve a kérdéslapnak) a 
helyzetét. Ha ettől balra található a Felhő, akkor a fényes oldalával néz a kérdező felé, tehát a válság 
megoldódik, a javulás folyamatban van, míg ha a jobb oldalára kerül,akkor a sötét oldala van hozzá 
közelebb,  ami  a  nehézségek  fokozódását  jelenti.  Pozitív  vagy  negatív  hatása  az  egész  sorra 
vonatkoztatható. 
Amennyiben a kérdéslap fölé  vagy alá  kerül,  kirakási  mód szerint  kell  értelmezni.  Ha időrendi 
sorrendben van, akkor a felette lévő sorban valószínűleg a múltra utaló lapok vannak, míg alatta a 
jövőé. Ha más kirakási módot alkalmazunk, akkor a felette lévő lap lehet a jövő, alatta pedig a múlt. 
Ezekben az esetekben a személylaphoz való viszonyát nem az oldalai határozzák meg, hiszen egyik 
sincs hozzá közelebb. Ekkor arra az időszakra (múlt vagy jövő) vonatkozó (lelki értelemben is) 
változékony vagy zavaros időszakként értelmezzük. 

7. Kígyó
Jelentése: Az árulás

Elsősorban  negatív  jelentésű  lap.  Álnokságot,  féltékenységet,  képmutatást,  rosszindulatot  vagy 
belső labilitást, félelmet jelent. 
Pozitív lap előtt legtöbbször valami titokra utal, olyanra, ami beárnyékolja a jó dolgokat, vagy a 
háttérből,  tudatalattiból  felszínre  akar  törni,  de  még  nincs  teljesen  tudatosítva,  inkább  csak 
motoszkál a kérdező tudatában, vagy fél tőle, nem biztos a dolgában valami miatt. Pozitív lap után 
már felszínre kerülő problémáról (ártó személyről vagy belső félelemről) van szó.  
A Kígyó gyors és ravasz támadása többnyire váratlanul érkezik, akár külső személyről, akár a saját 
félelmeinkről van szó. 
Személyként többnyire nőt jelent. 



8. Koporsó
Jelentése: A Halál

A lap  sorsfordulatot,  változást  jelent,  egy  életszakasz  végét  és  egy  új  kezdetét  egyaránt.  Nem 
egyértelműen negatív lap, hiszen el kell engedni a régi dolgokat ahhoz, hogy helyet teremtsünk az 
újaknak. A ragaszkodás nehezíti meg a dolgunkat, de amint eljutunk a megértésig, felszabadulást, 
megváltást, megkönnyebbülést érzünk. 
A kártya elsősorban az elengedés folyamatára utal, amikor ezt még veszteségként, nehézségként, 
sorcsapásként értékeljük, de amiből lelkileg megerősödve léphetünk ki, ha megértjük mit, miért és 
hogyan tudunk elengedni. 
A kártya közelében álló pozitív jelentésű lapok adják azokat a kapaszkodókat, amiknek segítségével 
többé, erősebbé válhatunk. 
Gyakorlati  értelemben  bárminek  a  végét  jelentheti,  házasságét,  munkáét,  a  jólétét  de  akár  a 
szegénységét is. 

9. Csokor
Jelentése: A boldogság

Boldogságot,  kiegyensúlyozottságot,  harmóniát  jelképez.  Lehet  kívülről  jövő  hatás  (ajándék, 
kedvesség), de belülről kiinduló is (lelki nyugalom, béke, pozitív hozzáállás).
A belső  szépség,  a  középpont,  a  kisugárzás  kihat  az  élet  minden  területére,  megváltoztatja  a 
környezet hozzáállását és a minket érő hatásokat. 
Negatív lapok mellett a pozitív hozzáállásra, a belső erő összegyűjtésére, 'csokorba szedésére' hívja 
fel  a  figyelmet.  Össze  kell  szednünk  minden  jó  tulajdonságunkat,  hogy együtt  egy  olyan  erőt 
adjanak a továbblépéshez, amit külön nem biztos, hogy tudnak érvényesíteni.  
Személyként  elsősorban  fiatal  nőként  értelmezhetjük,  főleg  férfi  kérdező  esetében.  Ha  egy nő 
szerelmi életére vagyunk kíváncsiak, akkor viszont egy udvarlóval is kapcsolatba hozhatjuk.



10. Kasza
Jelentése: A karma

A lap  jelentése  elsősorban  negatív.  Veszélyre,  szerencsétlenségre  vagy  veszteségre  hívja  fel  a 
figyelmet,  olyan  változásra,  amit  látszólag  nem mi  választottunk,  hanem csak  megtörténik,  és 
viselnünk kell a következményeit. 
A kasza azonban csak megtisztítja előttünk az utat, hogy tovább tudjunk haladni. A karma eszköze, 
ami elvágja a szálakat, és kényszerít egy irányba.
Fontos  felismernünk,  hogy  minden,  ami  történik  velünk,  valami  múltbeli  döntésünk 
következménye, még akkor is, ha nem látjuk, miért is kerültünk bele a helyzetbe. Arra szólít fel, 
hogy tudatosítanunk kell  a  saját  felelősségünket,  jobban kell  figyelnünk magunkra  és  másokra, 
hogy ne szerezzünk és ne is okozzunk sérülést vagy fájdalmat. 
A környező lapok mutatják meg, milyen területen kell jobban odafigyelnünk, és mi az, ami ehhez 
megadja a megfelelő segítséget.  Minden felmerülő probléma magában hordozza a megoldást  is, 
csak meg kell találnunk. 
Személyként elsősorban férfiként értelmezzük. Ha nem is veszélyes ránk nézve, akkor is inkább 
határozott, erős, esetleg ijesztő emberről van szó. 

11. Korbács
Jelentése: A szigorúság

A kártya egyaránt jelenthet kívülről jövő büntetést, de belső feszültségeket, bűntudatot, önostorozást 
és ebből kiinduló lelki betegségeket is. Konfliktusokat, veszekedéseket, szigorúságot (önmagával 
vagy másokkal szemben), a hatalom gyakorlását vagy annak elszenvedését mutatja.  
Negatív lap mellett  felerősíti  annak jelentését,  növeli  a  bűntudatot vagy a haragot,  amennyiben 
másban keressük a probléma okát. Aki megérti a saját hatalmát és felelősségét, felismeri azt az erőt, 
amivel  a  saját  életét  képes  lesz  irányítani.  Hatalmát  többé már  nem mások leigázására,  hanem 
önmaga uralására használja. 
Pozitív  lapok  mellett  olyan  helyzetet  jelent,  amiben  érvényre  juttathatjuk  erőnket,  amiben  a 
haladásunk érdekében be kellhet vetni a kapcsolatainkat, vagy (akár külső, akár belső) erőt kell 
mutatnunk,  de  ennek  a  hasznát  is  élvezhetjük,  ha  figyelünk  arra,  hogy  eközben  senkinek  ne 
okozzunk fájdalmat. 
Személyként  elsősorban  férfit  jelent,  valószínűleg  főnököt  vagy  a  hatalomban  lévő  személyt, 
esetleg szigorú apát vagy nehezen kezelhető gyereket. 



12. Madarak
Jelentése: A mindennapok

A lap jelentése a mindennapi gondok, a felmerülő és megoldandó problémák, minden olyan dolog, 
amire megoldást kell találnunk ahhoz, hogy az életünk a normális mederben haladjon. 
Meg kell tanulnunk haladni az áramlattal,  figyelni a környezet hatásaira, és azzal harmonikusan 
együtt haladni. Ekkor szárnyalhatunk, mint a madarak, akik kihasználják a légáramlatokat, hogy 
pihentessék a szárnyaikat. 
Ha megtaláljuk ezeket az áramlatokat az életünkben, mindig lesz erőnk ahhoz, hogy haladjunk és 
fejlődjünk. 
Ebben segítségünkre lehet szellemi erőnk, és a gondolataink szabadsága. Fel kell szabadítanunk 
magunkat a gondok alól, és ehhez fel kell ismernünk a világ és önmagunk működését és össze kell 
hangolnunk az akaratunkat a világ hatásaival. 

13. Gyerek
Jelentése: Az ártatlanság

A lap jelentése ártatlanság, bizalom, naivitás, tisztaság. Ha a kérdező bizalommal és őszinteséggel 
áll hozzá a dologhoz, akkor sikerre viheti a terveit. Negatív lapokkal együtt, főleg a Róka vagy a 
Kígyó mellett a naivitás már nem előnyös, mert a kérdezőt kihasználhatják. Arra utal, hogy nem 
nézi reálisan a helyzetet, túl hiszékeny, felelőtlen vagy másokra támaszkodik. Nem nőtt még fel 
ahhoz, hogy önmagát megfelelően képviselje és a világot a maga valóságában lássa. 
A mindenkiben meglévő gyermeket is jelenti, és arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt magunkban és 
másokban is észrevegyük. Az emberek vágynak a biztonságra, a szeretetre, a figyelemre, és mielőtt 
másoktól várnánk ezt, értsük meg, hogy más is ugyanezt szeretné. Adjuk meg szeretteinknek azt, 
hogy biztonságban érezzék magukat a közelünkben, hogy elengedhessék magukat, hogy gyerekek 
lehessenek. Ehhez meg kell találnunk azt, amiben mi felnőttek vagyunk, amiben felelősséget tudunk 
vállalni. 
Személyként  elsősorban  gyereket  vagy  fiatalt  jelent,  esetleg  tanítványt.  A Gólya  lappal  együtt 
terhességre vagy szülésre, születésre, vagy gyermek utáni vágyra utal.



14. Róka
Jelentése: A találékonyság

Legtöbbször negatív lapként értelmezik, ravaszságként, gátlástalan, hazug, képmutató személyként. 
Mint a róka, aki meg akarja szerezni a gazdától a baromfit, el akarja lopni azt, ami másé. Ám a róka 
csak enni akar,  követi az ösztöneit,  nincs benne gonoszság vagy alattomosság.  Arra halad,  ahol 
helyet adnak neki, ahol utat talál. Ha a gazda elzárja a jószágot, a róka nem férhet hozzá. 
A kártya arra utal, hogy vigyázzunk magunkra, a szeretteinkre, az értékeinkre, hogy ne férhessen 
hozzá illetéktelen. Értékeljünk minden apróságot, ne csak akkor vegyük észre az értékét, amikor 
már késő, mert elvesztettük. 
Ha mi vagyunk a róka, akkor figyeljünk a csapdákra, vegyük észre azt, hol van számunkra hely, mi 
az, amit elvehetünk, amiből nincs konfliktus és veszélyforrás. 
Találékonynak kell lennünk ahhoz, hogy túléljünk, akár a gazda szerepében, akár a róka szerepében 
vagyunk éppen.  Nagyon kell  figyelnünk ahhoz,  hogy meghatározzuk a  helyünket  a világban,  a 
környezetünkben, és ne vegyük fel más szerepét. 
Akármelyik  helyzetben  is  vagyunk,  mindig  figyeljünk  a  veszélyre,  tudjunk  arról,  milyen 
következményekre számíthatunk és megéri-e nekünk. 

15. Medve
Jelentés: A védelem

A kártya  jelentése  védelem,  biztonság,  hatalom,  erő.  Olyan  személy,  aki  pártfogásába  veszi  a 
kérdezőt, de hatalmánál fogva el is nyomhatja. 
Meg kell vizsgálnunk a kapcsolatainkat, meg kell néznünk, milyen szerepben vagyunk másokhoz 
viszonyítva.  Ki  az,  aki  védelmet  vár  tőlünk,  kiért  tartozunk  felelősséggel.  Milyen 
elkötelezettségeink vannak mások felé, vagy kitől várjuk a biztonság megteremtését. Elnyomunk-e 
másokat  az  erőnkkel,  vagy hagyjuk kiteljesedni.  Meg kell  találnunk magunkban azt  az  erőt  és 
elszántságot,  amivel  az  anyamedve  védi  a  bocsait,  akár  magunk  megvédéséről,  akár  más 
megvédéséről van szó. Vigyáznunk kell azonban arra a kényes egyensúlyra, ami a védelem és az 
elnyomás  között  fennáll.  Az önállótlan  embereket  fokozatosan  terheljük,  az  önállókat  pedig  ne 
akarjuk mindenképpen istápolni. 
Személyként legtöbbször az anyára utal. 



16. Csillagok
Jelentése: Az útmutatás 

A csillag  az  ember  elvágyódásának  és  spirituális  lényének  szimbóluma.  Ihletet,  inspirációt  és 
reményt ad, vagy utat mutat a sötétségben. 
A lap jelentése nagyban függ a környező lapoktól. Utalhat szerencsére, az álmok beteljesülésére, a 
dolgok jóra fordulására, de ennek mindig feltétele van. Ha a kérdező a helyén van, ha illeszkedik a 
világ folyásába, ha képes a körforgásban részt venni, akkor a csillag ereje hatni tud rajta keresztül. 
Fel kell vennie a ritmust, szolgálnia kell a mindenséget egész lényével, tapasztalataival, tudásával, a 
részévé  kell  válnia  ahhoz,  hogy megvalósuljanak a  céljai.  Ehhez  pedig  figyelembe kell  vennie 
minden más létezőt, aki részt vesz ugyanebben a folyamatban. 
Negatív lapok mellett azt jelenti, hogy az illető az adott témában nincs a helyén, figyelnie kell a 
Csillag útmutatásait,  mint  az  utazónak az éjszakában.  Meg kell  találnia  a  helyes  utat,  hogy ott 
legyen, ahol jól érzi magát, és ahol hasznára válik másoknak. Pozitív lapok mellett arra utal, hogy a 
kérdező jó úton jár, amihez a környező lapok erejében bízhat. Megtalálja a megfelelő inspirációt, 
ihletet, és sikert ér el. Létre tudja hozni azt, amire hivatott, ha ragaszkodik az álmaihoz, és követi a 
saját csillagát. 
Jelenthet külső keresést és belsőt egyaránt. Ha a kérdező még nincs az útján, hamarosan meg fogja 
találni önmagában vagy valami külső inspiráció által azt, amire szüksége van a továbblépéshez.  

17. Gólya
Jelentése: A változás

A lap utazást,  változást  vagy költözést  jelöl.  Belső és külső szempontból is  értelmezhető,  tehát 
életmódváltozást és az életkörülmények megváltozását egyaránt jelentheti. 
A  Hajó  lap  mellett  külföldi,  hosszú  távú  utazást  mutat,  a  Gyerek  lappal  együtt  pedig 
termékenységet, születést, szülést, gyerekvállalást vagy gyerek iránti vágyat, ami szintén egy egész 
életet érintő változást hoz magával. 
A gólya  utazása a  természet  (külvilág)  változásaival  összhangban történik,  ami  arra  hívja  fel  a 
figyelmet, hogy  az életünkben se sürgessük a változásokat. Várjuk ki a megfelelő pillanatot, ne 
akarjunk  kierőszakolni  dolgokat,  ahogy a  magzatnak  is  ki  kell  fejlődnie  egy védett  közegben, 
nekünk is szükségünk van arra, hogy megérjenek a dolgok bennünk, mielőtt cselekszünk. 
Ez a belső, érési folyamat meg kell, hogy történjen, mielőtt megkapjuk, amit akarunk, vagy mielőtt 
meg tudjuk valósítani a változást az életünkben. 
Akár  mi  vagyunk  a  'magzat',  akár  mi  vagyunk  az  'anya',  mindenképpen  összhangban  kell 
cselekednünk a másikkal. 



A belülről  kiinduló  változtatási  igénynek meg kell  érnie,  amihez  van,  amikor  el  kell  érnünk a 
probléma  legmélyére,  hogy  onnan  visszafordulva,  a  belső  erőnket  összegyűjtve  kimásszunk  a 
gödörből. Erre a Gólya lap bal oldalán álló negatív lapok utalnak, amikből megtudhatjuk, mi az, 
amiben változás szükséges, mi az, amiben az illető mélyponton van. 
A kívülről  érkező  változásokra  utaló  lapok  a  Gólya  jobb  oldalán  állnak.  Arra  utalnak,  ami  a 
kérdezőre vár ahhoz, hogy észrevegye, hogy már lépnie kellene. Ha ezt önszántából teszi, akkor a 
negatív lapok hatását csökkentheti,  vagy meg is szüntetheti azáltal,  hogy felhasználja erejüket a 
változtatáshoz. 
Személyként elsősorban nőt jelent, esetleg várandós nőt, vagy olyan személyt, aki nagy változást 
tervez, vagy nagy változást él át. 

18. Kutya
Jelentése: A hűség

A lap jelentése hűség, barátság, megbízhatóság, önzetlenség, ragaszkodás. Lehetünk mi a kutya, aki 
éberen őrködik mások érdekében, szolgál és védelmez akár az élete árán is, de lehetünk az ember, 
akire  feltétel  nélkül  felnéznek  és  akit  szeretnek.  Szerelemben,  családi  kapcsolatokban  hűséget, 
kitartást, elkötelezettséget jelent, munkában megbízhatóságot. Negatív lapok után barátok segítségét 
mutatja,  vagy  azt,  hogy  egy  már  elveszettnek  látszó  ügyhöz  ragaszkodva  megoldjuk  a 
problémáinkat.  Negatív  lapok  előtt  azt  jelentheti,  hogy  túlzottan  kapaszkodunk  valamibe,  túl 
'hűségesek'  vagyunk, mint egy bulldog, aki nem engedi el az áldozatát,  és ezért  már ő maga is 
fogoly a helyzetben. A probléma lényegét, területét a negatív lap határozza meg.
Pozitív lapok mellett jutalmat jelöl, azt., hogy a kitartás meghozza az eredményét. Ha a Kutya a 
pozitív lap előtt áll, akkor előbb van a munka, azután a szórakozás. Ha pozitív lap után található, 
akkor át tudunk adni másnak is ebből a pozitív dologból. Pl pénz vagy bőség jellegű kártyák után 
állva adakozás, ajándékozás, más jutalmazása, előtte pedig kitartó munka ami megtermi a maga 
gyümölcsét, vagy hálás barátok, akik azért adnak a sajátjukból, akik vagyunk. 
Személyként elsősorban barátot, barátokat jelent.   

19. Torony
Jelentése: Az életút

A toronyban magasabb szintről láthatjuk a világot, de el is zárkózhatunk tőle. Ráláthatunk a saját 
életutunkra  akár  visszafelé  nézünk,  akár  előre,  vagy  bezárkózhatunk  meggyőződésünk,  hitünk 
szilárdnak hitt várába, hogy belemerevedjünk a mozdulatlanságba. 
Amikor felmegyünk a toronyba, lehetőségünk van korrigálni a gondolataikban élő képet, felülről 
nézni a valóságot, az utunkat, a céljainkat, a terveink megvalósításához szükséges lépéseket. 



Ha a világ elöli menekülésre használjuk a tornyot, arra kell figyelnünk, hogy ne merevedjünk bele 
ebbe az állapotba.  Törekedjünk arra,  hogy csak addig maradjunk ott,  amíg feltöltődünk,  azután 
induljunk tovább. 
A kártya mutathat biztonságot, erős alapokat, tartást, szilárd hitet, ami véd a külvilágtól. Filozófikus 
gondolkodást  de  eltávolodást  is  jelent,  hiszen  a  torony  olyan  rálátást  ad  a  világra,  ami  nem 
mindenkinek adatott meg. 
Negatív lap a Torony előtt merevséget, önteltséget és olyan személyt jelölhet,  aki többnek hiszi 
magát másoknál,  ezáltal  elzárkózik attól,  hogy más hasznára váljon.  Jelentheti  azt  is,  hogy egy 
körülmény (a negatív lap által jelölt témában) toronyba zárja a kérdezőt, csapdába kerül, és arra 
kényszerül, hogy mélyen magába szálljon, elgondolkodjon az életén vagy vezekeljen korábbi hibái 
miatt.
Amennyiben a negatív lap a torony után áll, akkor nem csapda, amibe az illető belesétál, hanem 
inkább kilátónak tekinthető, ahonnan a kérdező szembenézhet a hibáival, megláthat egy magasabb 
összefüggést, és korrigálhatja a további lépéseit, felülbírálhatja addigi elképzeléseit. 
Pozitív  lapok  mellett  magasabb  szellemiséget,  erkölcsöt,  tisztességet,  jól  használt  hatalmat  és 
szilárdságot jelképez. 
Személyként egyaránt lehet a 'gonosz mágus', aki uralni akarja a világot a tornyából, és a 'bölcs 
öregember' vagy mester, aki tudását megosztja másokkal.

20. Kert
Jelentése: A külvilág

A kert a körülöttünk lévő környezet, a házat (önmagunkat) körülvevő világ. Annak is az a része, 
amiben otthonosan mozgunk. Nem a nagyvilág, hanem egy mesterségesen létrehozott,  elkerített, 
biztonságos kis közeg, ami kizárja a kíváncsi vagy rossz szándékú idegeneket, és ahova beengedjük 
a barátainkat. 
A saját  világunkat  olyanná  alakítjuk,  amilyet  szeretnénk,  és  azt  engedünk be,  akit  mi  akarunk. 
Átformáljuk, alakítjuk, önmagunk részének tekintjük, ahogy a barátainkat, a családunkat és minden 
olyan  dolgot,  amit  alkottunk.  A kártya  jelenthet  kreativitást,  önkifejezést,  tehetséget  a  dolgok 
átalakításához,  saját  képünkre  formálásához.  Pozitív  pozícióban  azt  mutatja,  hogy meg  tudunk 
nyílni, be tudunk engedni másokat az életünkbe, amihez jó ítélőképességgel rendelkezünk, hiszen el 
kell tudnunk dönteni, ki érdeli meg a bizalmunkat. 
Jó kapcsolatokat, kölcsönös együttműködéseket jelent, és azt, hogy fejezzük ki magunkat, mutassuk 
meg, kik vagyunk. Ha nincs mit szégyellnünk, akkor bátran nyíljunk meg. A kerítést ne bontsuk le, 
mert tisztában kell lennünk azzal, mi van a kerten kívül, de azért ne utasítsunk el mindenkit. 
Negatív  lapokkal  együtt  jelenthet  érdekkapcsolatokat,  vagy  látszatot.  Olyat  próbálunk  elhitetni 
magunkról a külvilág számára, ami nem valódi, ezért nem is engedhetünk be mélyebben senkit, 
hiszen mindig fennáll a lebukás veszélye.  A negatív lap mutatja meg, miben van hiányossága a 
kérdezőnek, mi az, amiben nem teljesen őszinte.



21. Hegy
Jelentése: Az akadály

Mindig előfordulhatnak az úton akadályok. A hegyet azonban meg lehet kerülni, vagy át is lehet 
mászni rajta. A haladás egyetleg gátja, ha megállunk, és nem teszünk semmit, csak várjuk, hogy 
valaki elhordja a hegyet az utunkból. 
Ami  nekünk  hegynek  tűnik,  az  lehet,  hogy  másnak  csak  egy  kis  domb,  míg  a  másnak 
áthatolhatatlannak tűnő akadályon egyszerűen átlépünk. 
A kártya olyan problémára utal, amit nem tudunk egyszerűen, a mindennapi rutinnal megoldani, 
ezáltal nagyobb előrelátást, tervezést és több erőfeszítést igényel. 
Ehhez szembe kell nézni azokkal a tényezőkkel, amit a gátlást okozzák. Ezek nem mindig külső 
hatások,  van,  amikor  a  hozzáállásunk,  kishitűségünk,  a  kitartás  hiánya  okozza  a  felgyülemlő 
problémahegyet. 
Azt is el kell döntenünk, melyik utat válasszuk. Ha nincs erőnk a hegyen átmászni, kerüljük meg, 
keressünk áthidaló megoldásokat, legyünk bátrak, aktívak és kreatívak. A korlátokat ne csak kívül 
döntögessük, hanem önmagunkban is. 
Van, amikor a cselekvés elhamarkodott volna, ilyenkor fel kell mérnünk a terepet, gondolkodnunk 
kell vagy kivárni a megfelelő alkalmat. Ettől a probléma ugyan nem feltétlenül fog eltűnni, de nem 
biztos, hogy azonnal neki kell fognunk a feladatnak ahhoz, hogy sikerrel járjunk. 
A hegy passzivitása,  mozdulatlansága  példával  is  szolgálhat  számunkra.  Ha úgy érezzük,  hogy 
elmos az áradat, és nem bírunk megállni a lábunkon, gondoljunk a hegyre, ami szilárdan állja a víz 
rohamát és csak lassan csiszolódik. 
Pozitív lapok előtt a szilárdságunk, megingathatatlanságunk hozza meg a kívánt eredményt, aminek 
jellegét a pozitív lap mutatja meg. Pozitív lapok után új kihívásokat jelenthet, amit megerősödött 
önbizalmunkkal magunknak állítunk, mint a hegymászó, aki önként vállalkozik a feladatra, hogy 
megismerje a képessége határait. 
Negatív  lapok  előtt  állva  arra  hívja  fel  a  figyelmet,  hogy  makacsságunk,  hajthatatlanságunk, 
passzivitásunk problémák forrása lehet. A probléma jellegét a negatív lap írja körül. Negatív lapok 
után állva arra utal, hogy a negatív lap által jelölt probléma csak tornyosul, nincs feldolgozva, és 
ezáltal egyre nagyobbra nő.

22. Válaszút
Jelentése: A döntés

Minden  választás  meghatározza  a  további  sorsunkat.  Van,  amikor  úgy  érezzük,  szabadon 
dönthetünk, választhatunk, hogy melyik úton menjünk tovább. De vannak olyan esetek is, amikor 



csak sodródunk, és nem látjuk, hogy minden pillanatban keresztúton állunk. 
A  kártya  jelentése  elsősorban  döntéshelyzet,  olyan  esemény,  ami  a  kérdező  életében  fontos 
változásokhoz vezet. 
A változás, amit a döntéseink okoznak, mindig belülről fakad, még akkor is, ha külső nyomás idézi 
elő.  Minden lépésünk valami előző döntésnek a  következménye,  és minden további lépésünk a 
jelenlegié. Van, amikor minden út rossznak tűnik, vagy csak állunk a keresztúton, és nem lépünk 
semelyik útra. A lap arra szólít fel, hogy ne csak akaratunkat és terveinket akarjuk megvalósítani, 
hanem figyeljünk arra is, merre van számunkra szabad út. 
Ha minden pillanatban képesek vagyunk felmérni a helyzetünket a világban, és össze tudunk ezzel 
hangolódni,  akkor  látjuk,  mikor  van  számunkra  hely,  mikor  léphetünk  előre,  mikor  kell  kicsit 
hátralépni,  mikor  kell  megállni.  Olyan,  mint  a  közlekedés,  ahol  vannak  útjelzők,  lámpák, 
kereszteződések, zsákutcák. 
Ha negatív lap áll előtte, akkor a választás kényszerű lesz, a negatív lap általi témában. Ha a negatív 
lap áll a keresztút után, akkor egy rossz döntés következményeivel kell a kérdezőnek szembenéznie. 
Ha a Felhők lapja áll előtte, akkor döntésképtelenség, ami előbb utóbb kényszerítő lesz, ha utána 
áll, akkor zavaros, még nem felmért helyzetbe kerülés valószínű.
Pozitív lappal együtt a választás egyértelmű, könnyű vagy könnyűnek látszik. Ha pozitív lap áll 
előtte, azt jelenti, hogy a kérdező jól érzi magát ott, ahol van, és éppen nyugodt tempóban felméri a 
lehetőségeit. Tud az utakról, de nem sürgeti az idő. Ilyenkor az utána következő lap mutatja meg, 
hogy van-e veszélyhelyzet a döntés után amit most még el tud kerülni, ha tud róla. 
Ha  pozitív  lap  áll  utána  akkor  a  döntés  következménye  kedvező,  a  pozitív  lap  által  jelzett 
életterületen. 

23. Egér
Jelentése: A veszteség

A kártya lassú veszteséget, kárt, az energiák, erőforrások elfogyását, csökkenését jelenti. Az egér 
elrágja  a  termést,  kicsi  és  nehéz  nyakoncsípni,  talán  fel  sem tűnik,  de  előbb  utóbb  a  nyomai 
észrevehetővé válnak. 
Van, amikor ez anyagi veszteség formájában nyilvánul meg, máskor a kérdező lelkét rágja valami 
probléma,  ami még sötétben van.  Egy besurranó tolvaj,  aki  szép lassan kipakolja  az értékeket, 
anyagi, érzelmi, vagy mentális értelemben. 
Jelenthet  anyagi  veszteséget,  lelki  szenvedést,  felőröli  az  idegeket,  romlást  hoz  a  gondolkodási 
képességre,  elhomályosítja  a  tisztaságot.  Idővel,  ha  a  helyzetet  nem  kezelik,  az  egér  berágja 
mélyebbre rágja magát, és olyan programot épít be a kérdező jellemébe, ami folyamatosan őröli az 
idegeit, erősíti a félelmeit, és ezekre végül önigazolást is talál. Ha fél a szegénységtől, mert nem 
tudja  megállítani  a  források lassú fogyását,  nem fog tudni  gondolkodni  a  megoldáson,  mert  az 
örökös aggodalom akadályozza a tisztánlátását. 
Jelenthet betegséget is, szintén alattomos, lassú romlással. 
A kártya arra szólít fel, hogy keressük meg azokat a területeket az életünkben, ahol nyitott kapukat, 
réseket hagytunk, amin besurranhat a „tolvaj”, ahol elfolyhat a pénzünk, az egészségünk, a józan 
ítélőképességünk, az energiánk. 
Amint megtaláltuk a réseket, kezdjük el a védekezést, hogy eljuthassunk egy olyan pontra, ahonnan 



már képesek vagyunk építkezni, fejlődni, gyarapodni. 

24. Szív
Jelentése: A szeretet

A kártya jelentése szeretet, szerelem, érzelmek, boldogság, öröm. Elsősorban érzelmi területekre 
utal. Ha negatív lap előtt áll, arra hívja fel a figyelmet, hogy a szeretet nem elég ahhoz, hogy a 
problémát megoldjuk, vagy amit szeretetnek gondoltunk, az valami más, talán önzés, vagy félelem, 
hiszen a szeretet következménye is szeretet volna. Amiből valami rossz származik, az nem valódi 
szeretet. Azt is jelentheti, hogy a kérdező lelki élete zavaros, és az érzelmei irányítják. 
Amennyiben negatív lap után áll, úgy a negatív lap által jelölt problémát érzelmi oldalról, szeretettel 
tudjuk megoldani, vagy egy nehézségből végül mégis pozitív tapasztalatokkal tudunk kijutni. 
Ha a Férfi és a Nő lapja közé kerül, arra utal, hogy a kérdező és párja boldog szerelemben él, vagy 
hamarosan megtalálja a társát. 
A Koporsó lap mellett szakítást, válást, valamilyen érzelmi kapcsolatból való kilépést jelent, illetve 
azt,  hogy az érzelmi kapcsolatban szükséges  valami megújulás,  elengedés.  A Kasza lap mellett 
rámutat a félelemre a szeretettől, a megnyílástól, az érzelmi sérülésektől. 
A Kereszt mellett egy kapcsolat nehézségeire figyelmeztet. Nagyobb önzetlenségre szólít fel, több 
önátadásra, tisztább hozzáállásra. A Felhők lapja érzelmi ingadozást, hangulatváltozásokat mutat. 
A Kígyó lap olyan személyre utalhat,  aki kihasználja a kérdezőt,  vagy tisztességtelen szándékai 
vannak vele, esetleg a kapcsolatát akarja elrontani. 

25. Gyűrű
Jelentése: A kötelék

A lap  jelentése  tartós  kapcsolat,  házasság,  elkötelezettség,  szövetség.  Jelentkezhet  szerelemben, 
családi kapcsolatokban, munkában vagy vállalkozásban is, minden olyan helyzetben, ahol a felek 
egymásra vannak utalva, és a helyzetük, boldogulásuk egy másik személytől függ. 
Ha a kérdező személylapja mellett  áll,  fontos számára a házasság,  a  kötöttség,  szüksége van a 
biztonságérzetre. Jelenthet eljegyzést vagy üzletkötést is a környező lapok függvényében. 
A Csokor lapjával kapcsolatban jelenthet házassági ajánlatot vagy lánykérést. 
A kapcsolat jellegére, milyenségére a környező lapokból következtethetünk. Negatív lapok előtt a 
szövetség nem jó irányba tereli a kérdezőt, esetleg új problémákkal kell szembenéznie, vagy erejét 
meghaladó feladatok várnak rá. Ha a negatív lap a Gyűrű előtt áll, akkor egy nehéz helyzetből a 



kapcsolat segítségével menekül meg a kérdező, előnyös szerződést köt, vagy házassága révén tud 
kilábalni a nehézségekből. 
Pozitív lap előtt a házasság vagy kapcsolat gyümölcsöző, gazdagítja a kérdező életét, míg pozitív 
lap után állva érett, megalapozott szövetséget jelképez. 

26. Könyv
Jelentése: A bölcsesség

A lap jelentése tudást vagy éppen nem tudást jelent. Olyan dolgokra utal,  amiket megtanultunk, 
vagy még nem tanultunk meg, amit eltitkolunk, esetleg előlünk titkolnak el, vagy amiket még nem 
fedtünk  fel.  Az  emlékeinkben  rejlő  bölcsességet  is  jelenti,  amit  bármikor  újra  elővehetünk, 
használhatunk.  Segítségével  felfedezhetjük  az  összefüggéseket,  amik  segítségünkre  lesznek  a 
döntéseinkben. 
Tapasztalataink  határozzák  meg  a  lépéseinket,  félelmeinket,  örömeinket,  a  dolgokhoz  való 
hozzállásunkat.
Negatív lapok mellett a kérdező valamivel nincs tisztában, ami megakadályozza abban, hogy jó 
döntést  hozzon.  Ha  a  negatív  lap  a  Könyv  előtt  áll,  akkor  az  átélt  probléma  rávezeti,  hogy 
foglalkozzon mélyebben a témával és tanuljon belőle. 
Ha a negatív  lap a Könyv után található,  akkor valamit  nem tud,  vagy rosszul  tud,  és mivel a 
döntését  a  hibás  információ  alapján  hozta  meg,  a  végeredmény  is  probléma  lett.  Jelenthet 
tudományt, munkát, írást, olvasást, tanulást is, elzárkózást is. 

27. Levél
Jelentése: A hír 

A lap  elsősorban  híreket,  üzeneteket,  levelet,  dokumentumokat  jelent.  Gyakorlati  értelemben  a 
környező  kártyák  fényében  ez  lehet  hivatalos  levél  (Toronnyal),  szerelmes  levél  (Szívvel), 
házassági  ajánlat  (Gyűrűvel),  munka ajánlat  (Könyvvel)  vagy akár  gyászjelentés is.  A Lovassal 
együtt többnyire külfölddel kapcsolatos dologra utal. 
A  lap  jelentése  ezen  felül  kapcsolattartás  (pl.  email,  internet),  az  emberek  közötti  szálak, 
mindenfajta információ, ami eléri a kérdezőt. 



28. Férfi
Jelentése: A férfi (férfi kérdező személylapja)

A lap a férfi kérdező személylapja. Nő esetében a férjét, barátját, vőlegényét vagy szeretőjét jelöli. 
Ritka esetben az apát is szimbolizálhatja. 
A körülötte lévő kártyák megmutatják a kérdező lelkiállapotát, érzelmi életét, gondolatait. Előtte 
többnyire a múltja, utána a jövője található. 
Amennyiben a Nő lapja kerül mellé, a kapcsolat jelentőségére utal. Ha nem közvetlenül egymás 
mellé kerülnek, a két lap közötti kártyák a kapcsolat milyenségét jelölik. 
Soros kirakás esetében amennyiben a sor végére kerül, nagy sorsfordulót mutat. 

29. Nő
Jelentése: A nő (női kérdező személylapja)

A lap  a  női  kérdező  személylapja.  Férfi  esetében  a  feleségét,  barátnőjét,  menyasszonyát  vagy 
szeretőjét jelöli. Ritka esetben az anyát is szimbolizálhatja. 
A körülötte lévő kártyák megmutatják a kérdező lelkiállapotát, érzelmi életét, gondolatait. Előtte 
többnyire a múltja, utána a jövője található. 
Amennyiben a Férfi lapja kerül mellé, a kapcsolat jelentőségére utal. Ha nem közvetlenül egymás 
mellé kerülnek, a két lap közötti kártyák a kapcsolat milyenségét jelölik. 
Soros kirakás esetében amennyiben a sor végére kerül, nagy sorsfordulót mutat. 

30. Liliom
Jelentése: A tisztaság



A Liliom kártya elsősorban tisztaságot, erkölcsöt, becsületességet, őszinteséget, vágyakozást mutat. 
Negatív jelentése, mint a liliom túl erős illata,  bódultságot, csábítást, a realitás elvesztését jelöli, 
illetve túlzott szemérmességet, félénkséget, elfojtásokat, súlyosabb esetben az erkölcs, a tisztaság 
elvesztését is jelentheti, amennyiben más lap negatívan befolyásolja. 
Személylapként tisztességes, becsületes, hűséges barátot, támogatót, pártfogót jelöl, többnyire férfit, 
ahogy a lap tetején látható. Előmenetel, előléptetés, ajándék értelemben is előfordul. 

31. Nap
Jelentése: A fény

A Nap a férfierő, az aktiviás, a kiáradás, az életerő, az egó és az apa szimbóluma. Személylapként is 
elsősorban  férfit  jelképez,  többnyire  az  apát  vagy  nagy  befolyással  bíró  személyt,  példaképet, 
segítőt.  Hozzá  tartozik  a  kreativitás,  az  alkotás,  az  optimizmus,  az  életerő,  a  fiatalság,  a 
vállakozókedv, a bőség és a jólét.  A belülről  kifelé  irányuló,  teremtő energiákat,  a személyiség 
teremtő erejét jelképezi, amivel hat a világra, alakít és alkot. Negatív lapok mellett önzés, túlzott 
önbizalom,  arrogáns,  túl  domináns  viselkedés,  de  jelentheti  az  életerő,  férfierő  és  az  aktivitás 
csökkenését is. 

32. Hold
Jelentése: A tükör

A Hold a  nőiség,  a lélek,  a  művészetek,  a megérzések,  az  érzelmek, érzékenység és a  passzív, 
befogadó, türelmes, gondoskodó anya szimbóluma. Személylapként tehát anyát, idősebb nőt, női 
pártfogót, tanácsadót jelent. 
Az egó számára a Hold a tükör, amit a külvilág tart elé. Ebben láthatja meg saját hibáit, erényeit, a 
visszaigazolást,  hogy jó úton halad-e az életében.  Megmutatja,  milyennek látnak mások, mi az, 
amiben  meg  akarunk  felelni,  amiben  nem  vagyunk  őszinték,  amiben  álarcokat  veszünk  fel, 
szerepeket  játszunk.  A Nappal  ellentétben,  ami  a  belülről  kifelé  irányuló  (teremtő)  energiákat 
jelképezi, a Hold a külvilágtól minket elérő hatások jelölője. Minden, ami elér, hatással van ránk, 
változtat, alakít, elsősorban az érzelmeinken keresztül. Ha ez a hatás kedvező számunkra, akkor a 
lap pozitív jelentésű, ha kedvezőtlen, akkor negatív jelentésű, de mivel a Hold tükör, akár jó, akár 
rossz a hatás, mindenképpen magunkban kell keresnünk a problémák okait, mert csak azt kapjuk 
vissza, amit (valamikor) mi teremtettünk, minden velünk történt esemény a mi korábbi döntéseink 



eredménye.  A Holdat tehát a befelé fordulás,  a problémák gyökere,  a múlt  megjelenítőjeként is 
figyelembe kell vennünk. 
Negatív  értelemben  lelki  válságot,  bűntudatot,  érzelmi  elszigeteltséget,  túlérzékenységet,  rossz 
megítélést jelenthet. 

33. Kulcs
Jelentése: A megoldás

A Kulcs a zárak, ajtók megnyitója, a problémák feletti uralom, a megoldás, a lehetőség, a fejlődés 
és a továbblépés jelképe. Minden ajtó egy új út a jövőbe, egy döntési lehetőség. Mi határozzuk meg, 
kinyitjuk-e azt az ajtót vagy állunk-e még előtte tétlenül, esetleg másik ajtót választunk, ami azzal a 
kockázattal jár, hogy a nálunk lévő kulcs nem nyitja. 
Azzal,  hogy a  jelenben  döntést  hozunk,  a  régit  elhagyjuk  és  az  újat  választjuk,  kilépünk  egy 
életszakaszból, magunk mögött hagyjuk a már megoldott feladatokat. Ha tudatosítjuk a felmerülő 
feladatainkat, ismerjük a képességeinket, lehetőségeinket, akkor uraljuk önmagunkat és ezáltal a 
velünk történő eseményeket is hatékonyabban tudjuk kezelni, feldolgozni. A sorsunk megismerése 
által magasabb szintre lépünk, megtaláljuk azt az utat, amit tudatosan járhatunk. 
Negatív jelentése a ki nem használt lehetőségek, a problémák elől menekülés, a változástól való 
félelem. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a változásokat keresve és megélve nem érezzük 
többé kényszernek a velünk történő eseményeket, hiszen a problémákat megelőzhetjük, amit kell, 
azt pedig bölcsességgel megérthetjük és elfogadhatjuk. 

34. Halak
Jelentése: A bőség 

A Hal lapja a bőség és a gazdagság szimbóluma. A pikkelyek, mint a csillogó pénzérmék, jólétet, 
gyarapodást jelentenek. 
Gyakorlati értelemben a lap sikert, szerencsét, pozitív, elsősorban anyagi jellegű eseményeket mutat 
a kérdező életében. Az az állapot, amikor minden sikerül, amikor az egyik lehetőség magával hozza 
a másikat, nincsenek akadályok, csak úszunk az árral, mint a hal a vízben. Aki megérti ennek a 
közegnek a jellegét, képes úgy élni az életét, hogy ne akadályozzák a külvilág hatásai, ne ütközzön 
neki másoknak. Ekkor a pozitív kapcsolatok, a lelki gazdagság magukkal hozzák az anyagi bőséget 
és a szerencsét is. Ha más lapok is erősítik, jelenthet nyereményt, hirtelen jött, váratlan pénzt is. 
Személylapként gazdag, jóindulatú pártfogót jelent.



 

35. Horgony
Jelentése: A megállapodottság

A  Horgony  a  lehorgonyzást,  a  megérkezést,  a  megállapodottságot  jelöli.  Jelenthet  stabil 
kapcsolatokat, kiegyensúlyozott érzelmi életet, stabil anyagi hátteret, karriert, de jellemvonásként 
megbízhatóságot, szilárdságot is. 
A kérdező beért a kikötőbe, megállapodott, lenyugodott, elért a bölcsességnek egy olyan fokára, 
amikor már képessé válik értékelni azt, amije van. Egy út lezárult, de annak tanulságát magával 
hordozza és képes hasznosítani is. Már nem keresi kétségbeesetten az utat, megtalálta az irányt, 
kikötött és letelepedett, vagy legalábbis megpihent egy időre. 
Az út,  ami véget ért,  lehet akár  egy betegség is,  amiből  a kérdező felépült,  de lehet  spirituális 
keresés, aminek végén megtalálta önmagát. 

36. Kereszt
Jelentése: A megpróbáltatás

A Kereszt jelképezi a sorsot, az élet keresztjét, amit mindenki addig cipel, amíg nem tudatosítja az 
életútját, a feladatait. Ha a sors irányítja az életünket, sok eseményt sorscsapásként, próbatételként, 
büntetésként élhetünk meg, ám minden esetben a korábbi döntéseink, tetteink következményeivel 
kell csak szembesülnünk. Minden velünk történő eseménynek mi magunk vagyunk az okozói és a 
megoldás kulcsa is nálunk van, nem kerülhetünk el semmit, amit nem oldottunk meg, nem értettünk 
meg, amivel nem néztünk még szembe. 
A Kereszt ezt az utat, a spirituális, lelki, szellemi megtisztulást szimbolizálja. Az ezekhez vezető út 
szenvedésekkel,  megpróbáltatásokkal  van  tele,  hogy újjászületve  kilépjünk  a  korábbi  karmikus 
körforgásból, megtaláljuk a kivezető utat abból az illúzióból, 'mókuskerékből', amit öntudatlanul 
jártunk és ahol a szenvedéseket, problémákat nem tanításként, hanem büntetésként, sorscsapásként 
értelmeztük. A Kereszt mellett álló lapok mutatják azt a területet, amiben az aktuális, tudatosítandó 
feladat megnyilvánul, illetve amik segítik és amik akadályozzák az előrehaladásban a kérdezőt. 



Kártyavetés 19 lappal

Keverd meg a 36 lapot, majd válaszd ketté, kétszer 18 lapos kupacra. Kérd meg a jósoltatót, hogy 
válasszon a két kupac közül egyet, majd nézd meg, közte van-e a személyét jelző lap. Nő esetében 
ez a 29-es (Nő), férfinál a 28-as (Férfi).

Ha nincs a választott csomagban ez a lap, akkor az egészet keverd meg újra, válaszd ketté, majd a 
jósoltató megint válassza ki az egyiket, egészen addig, amíg a választott pakliban benne lesz az őt 
jelképező lap. 

Amikor megvan, rakd ki a bal oldalra a kérdező kártyáját, majd a maradék 17 lapot tedd ki a jobb 
oldalra az alábbi ábra szerint fentről lefelé. 

Amikor  ez  megvan,  a  kérdező  húzzon  egy lapot  a 
megmaradó 18 lap közül, amit tegyél rá keresztben az 
őt jelképező lapra. Ez a lap mutatja meg a kérdező 
lelkiállapotát.  

Az  első  nyolcas  sorozat  jelképezi  a  jelent  és  a 
közeljövőt, a 9. lap a fordulatot, a második nyolcas 
sorozat pedig a jövőt. 

Az  egymás  után  lévő  lapok  jelentését  mindig  a 
következő lap mutatja meg. 

Kártyavetés 36 lappal

Keverd meg a 36 lapos paklit,  majd a jósoltatót kérd meg, hogy emelje 3 részre. Ezeket balról 
jobbra tedd le. 

Nézd meg mindhárom kupac legfelső lapját, és olvasd össze és értelmezd, szintén balról jobbra, 
majd mindegyiket tedd vissza a helyére. Ezután rakd össze a három paklit. Legelső a bal oldali, az 
alá  a  középső,  majd  az  alá  a  jobb  oldali.  Keverés  nélkül  kezd  el  kirakni  a  lapokat  4  sorba, 
mindegyikbe 8 lap kerüljön (összesen 32). Ekkor marad 4 kártya, ezeket a jósoltató kérdései alapján 
tedd  rá  a  4  megfelelő lapra  (pl.  saját  maga,  pénzügyei,  szerelmi ügyei,  családja  stb...,  amire  a 
kérdező kíváncsi).

Keresd meg a kérdező személylapját. Ez vagy a 32 lerakott kártya között van, vagy a 4 utólag rátett 
lap valamelyike. Ha ez utóbbi, akkor azzal a lappal kell számolni, amire rá lett téve.

A kérdező  személylapja  előtti  lapok  jelentik  a  múltat,  a  kérdező  utáni  lapok  pedig  a  jövőt. 
Értelmezni balról jobbra kell soronként.

Kártyavetés 13 lappal



 

Keverd meg a 36 lapot, majd emelj balról jobbra két kupacba. A bal oldalit helyezd felülre, majd 
rakd  ki  a  legfelső  12  lapot  képpel  lefelé.  Ezután  jobbról  balra  egyesével  megfordítod,  és 
összeolvasod.  Ez  a  vetési  módszer  elsősorban  a  közeljövőről,  rövid  távú  eseményekről  ad 
információt. 

Ezután a megmaradt 24 lapból a kérdező húzzon egyet, ez mutatja a távoli jövőt. 

Kártyavetés 22 lappal

Vedd ki a pakliból a kérdező személylapját és tedd 
le középre. A maradék 35 lapot keverd össze, majd 
számolj  le  belőle  10  lapot.  A  11.-et  tedd  le  a 
személylap alá. 

A leszámolt 10 lapot keverd vissza. Megint számolj 
le  10-et,  és  a  11.  lapot  tedd  a  személylap  fölé. 
Megint keverd vissza a 10-et, majd újra számolj le 
10-et,  és  a  11.-et  tedd  a  személylap  bal  oldalára 
stb...

Az alábbi ábra alapján tedd le a lapokat úgy, hogy 
mindig  10-et  leszámolsz,  a  11.-el  dolgozol, 
visszakevered a 10-et, megint leszámolod stb. 

Értelmezés: 

A külső kör lapjai sorban 6-tól 21-ig (közeljövő), majd a személylap körüli lapok sorban 3, 4, 5, 2 
(távoli jövő), végül az 1-es (a dolgok végső kimenetele).

Kártyavetés 14 lappal – Olasz Csillag

Leszámolási  technikájában  megegyezik  az  előzővel, 
tehát keverni, 10-et leszámolni, a 11.-el dolgozni, 10-
et visszakeverni, megint leszámolni stb...

A személylap itt is középre kerül. 

Értelmezés: 

Külső kör 6-tól 13-ig (ez a közeljövő), majd a belső 
kör 3, 4, 5, 2 (a távoli jövő), végül az 1-es (a dolgok 
végső kimenetele). 

Nayah


