
A Cigánykártya I.

A jóslás szinte minden korban szerves része volt az emberek életének. A jövőtől való félelem, és a 
múlt megoldatlan élethelyzetei mind arra sarkallnak, hogy kérdéseket tegyünk fel, és ezekre választ 
kapjunk. 

Az egyik leghíresebb vetőkártya a Cigánykártya.  Ősének azt a Lenthall  kártyát tartják, mely az 
1600-as években volt elterjedt. Magyarországon a cigánykártyát 1850 óta használják, elsősorban 
gyakorlati kérdésekre adandó válaszok megszerzésére. 

A lapok legtöbbje értelmezhető személyként, tulajdonságokként, történésekként, cselekedetekként 
is. Ezt mindig az adott helyzet, azaz a körülötte lévők kapok döntik el.

A lapokat normál helyzetben keverjük és értelmezzük, azonban ha ennek ellenére az egyiket mégis 
megfordítva találjuk, azt ellentétes értelműként kell értelmeznünk. Az alábbiakban a cigánykártya 
egyes lapjainak a jelentését ismertetem. 

A lapok jelentése

1. Szerelmes nő (Sweetheart) 

Személylap: Ha a kérdező nő, akkor őt magát jelöli.

Ha a kérdező férfi, akkor a barátnőjét, feleségét, szeretőjét.

2. Szerető (Lover)



Személylap: Ha a kérdező férfi, akkor önmagát jelöli.

Ha a kérdező nő, akkor a barátját, férjét, szeretőjét.

3. Özvegy férfi (Widower)

Személyként: idősebb férfi, apa, após

Általános jelentés: teremtő erő, befolyás, hatalom, boldogulás, érvényesülés, zsarnokság, férfiasság, 
hatóság

Egészségügyi értelemben: agy, fej, szív, erek, hát, gerinc

4. Özvegyasszony (Widow)



Személyként: idősebb nő, anya, anyós

Általános jelentés: támogatás, segítés, jó tanács, nőiesség

Egészségügyi értelemben: szülés, immunrendszer

5. Vágy (Desire)

Személyként: női családtag, barátnő, lány

Általános jelentés: kívánság, vágy, óhaj, kérés, követelés, cél (többnyire távoli), változás, képzelgés, 
hazugság, önbecsapás, pletyka, gyengeség, gyengédség

Egészségügyi értelemben: fogamzás, termékenység, menstruáció,  szülés, női nemiszerv,  gyomor, 
emésztés

6. Katonatiszt (Officer)



Személyként: munkatárs, hivatalos személy, rendőr, orvos, katona, tűzoltó stb...

Általános jelentés: hatalom, erőszak, erő, hatóság, hivatal, rendőrség, hivatalos ügy, minisztérium, 
iroda, munkahely, politika, vám

Egészségügyi értelemben: kórházi ápolás (más lappal együtt)

7. Bíró (Judge)

Személyként: főnök, bíró, vállalkozási partner, munkatárs

Általános  jelentés:  jogi  ügy,  bíróság,  ítélet,  per,  döntés,  következtetés,  következmény,  vita, 
veszekedés, viszály, vélemény, szerződés, hatalom, beruházás, biztosítási vagy bírósági ügy

Egészségügyi értelemben: 

8. Lelkész (Ecclesiastic)



Személyként: idősebb pártfogó, tisztelt személy, tanító, pap, szerzetes, apáca, szellem

Általános  jelentés:  megpróbáltatás,  áldozat,  tisztelet,  lelki  élet,  bűnhődés,  szomorúság,  hit, 
nehézségek legyőzése, lélek, tisztelet, súlyos betegség,  2. házasság

Egészségügyi értelemben: halál vagy születés (más lapokkal)

9. Üzenet (Message)

Személyként: testvér (elsősorban fiú), közeli hozzátartozó

Általános jelentés: hír, közlés, értesítés, levél, írás, telefon, könyv, újság, internet, megbízás, tanítás, 
tanulás, ötlet, összeköttetés, kapcsolattermetés, ismerkedés, bank

Egészségügyi értelemben: idegrendszer, karok, lábak, ujjak, légzés, tüdő, bőr

10. Remény (Hope)



Személyként: testvér (elsősorban lány), közeli hozzátartozó

Általános  jelentés:  bizalom,  bizakodás,  jóra  fordulás,  lehetőségek,  megoldás,  tengeri  utazás, 
boldogság, tökéletesség, harmónia

Egészségügyi értelemben: egészség, gyógyulás, psziché, lélek

11. Gondolat (Thought)

Személyként: szerető (férfi), fiatal ismerős, fiatal rokon, munkatárs

Általános jelentés: ötlet, eszme, rejtély, gondolkodás, cél, szándék, titok, munka, tervek, vállakozás, 
jogi ügyek (elsősorban ügyeskedés, kitérés)

Egészségügyi értelemben: tudatalatti, diagnosztizálatlan betegség, mentális betegség

12. Szomorúság (Sadness)



Személyként: szerető (nő), fiatal ismerős, fiatal rokon, munkatárs

Általános jelentés: bánat, átmeneti baj, alkohol, kábítószer, valamit megelőző állapot ('vihar előtti 
csend'), meditáció, befelé fordulás, átélés, tapasztalás, belső élet, mágia

Egészségügyi értelemben: depresszió, befelé fordulás, függőségek

13. Váratlan öröm (Unexpected Joy)

Személyként: barát, haver, ismerős, segítő személy

Általános  jelentés:  hirtelen  pozitív  változás,  pénz,  külföld,  munkalehetőség,  vállalkozás,  siker, 
megoldás

Egészségügyi értelemben: gyógyulás

14. Örvendezés (Merriment)



Személyként: baráti társaság

Általános  jelentés:  vidámság,  barátság,  ünneplés,  buli,  összejövetel,  kapcsolatok,  társaság, 
előmenetel, fizetésemelés, dicsőség, diploma, törekvés, megtiszteltetés, jóra fordulás

Egészségügyi értelemben: 

15. Szerencse (Fortune)

Személyként: fiatal nő

Általános jelentés: sors, váratlan esemény, külső hatás, pozitív változás, bölcsesség, végzet, karma, 
rend, igazság, jólét, gazdagság, nyeremény, vagyon, jóslás

Egészségügyi értelemben: máj, hízás

16. Gyermek (Baby)



Személyként: kisgyerek, újszülött, fiatalabb testvér, fiatalabb barát

Általános jelentés: gyerek, élet, felelősség, morál, pletyka, szóbeszéd, eltartási szerződés, önként 
vállalt teher, gyerekkor, második gyerekkor

Egészségügyi értelemben: szülés, születés, abortusz

17. Betegség (Malady)

Személyként: beteg

Általános jelentés: testi vagy lelki betegség, rossz helyzetbe kerülés, a dolgok rosszabbodása, csőd, 
tönkremenés, tanulási folyamat nehézségekből, karmikus teher

Egészségügyi értelemben: baleset, betegség, fertőzés, járvány

18. Látogatás (Visit)



Személyként: rokonság, baráti társaság, ismerősök

Általános jelentés: látogatás, hír, telefon, találkozás, meghívó, idézés, végrehajtás, családlátogatás, 
összegyűlés, megbeszélés, kiszállás, vizit

Egészségügyi értelemben: lelet, terhesség, rosszullét

19. Veszteség (Loss)

Személyként: rossz barátok, rossz tanácsadók

Általános  jelentés:  veszteség,  kár,  tanácstalanság,  bukás,  reménytelenség,  becsületvesztés, 
hitehagyottság,  anyagi  vagy  erkölcsi  veszteség,  játékszenvedélyből  adódó  veszteség  (Szerencse 
lappal együtt)

Egészségügyi értelemben: egészség vagy betegség elvesztése



20. Ház (House)

Személyként: szimbolikus értelemben saját magunk, a határaink, család

Általános  jelentés:  család,  ingatlan,  vagyon,  anyagi  vagy  szellemi  örökség,  háztartás,  öröklés, 
költözés, színház, üzlet, bolt

Egészségügyi értelemben: öröklött betegségek, öröklött tulajdonságok

21. Hamisság (Falseness)

Személyként: ellenség, ellenfél, rosszakaró

Általános jelentés: látszat,  csalódás, titok, titkolózás, csalás, hamisság, álarc, ravaszság, tévedés, 
árulás, becsapás, félrevezetés, bosszúság, tisztességtelen üzlet, ajánlat vagy személy

Egészségügyi értelemben: téves diagnózis



22. Utazás (Journey)

Személyként: utitársak, személyzet (pl. szállodában)

Általános jelentés: utazás, út, lelki vagy fizikai eltávolodás, nyaralás, költözés, menekülés (előtte 
lévő lap mutatja, hogy hogyan, utána következő lap pedig, hogy milyen helyzetből),  közlekedés 
(szárazföldi)

Egészségügyi értelemben: közlekedéssel vagy mozgással kapcsolatos balesetek (pl. sport)

23. Pénz (Money)

Személyként: bankár, pénzügyi tanácsadó, gazdag ember

Általános jelentés: pénz, nagyobb összeg, szerencsés vállalkozás, nyereség, nyerés vagy öröklés, 
anyagi helyzet, anyagi ráfordítás, megtakarítás

Egészségügyi értelemben: 



24. Kevés pénz (Some Money)

Személyként:

Általános jelentés:  pénz,  munkából szerzett  pénz,  fizetés,  kis  haszon, kis  nyeremény (Szerencse 
lapja mellett), munka, munkahelyi tevékenység, elfoglaltság, iskola, segély

Egészségügyi értelemben: 

25. Ellenség (Enemy)

Személyként: ellenség, rosszakaró, korlátozó személy

Általános  jelentés:  ellenségeskedés,  rontás,  korlátozás,  börtön,  kórház,  érzelmi  vagy  szakmai 
féltékenység, önsorsrontás, magány

Egészségügyi értelemben: korlátozás (pl. lábtörés), ágyhoz kötöttség, bénulás, öregség



26. Tolvaj (Thief)

Személyként: tolvaj, áskálódó személy

Általános jelentés: anyagi, erkölcsi vagy szellemi kár (pl. rágalmazás, ötletlopás), lopás, veszteség, 
gyanú,  gyanusítás,  anyagi,  erkölcsi  veszteség,  személy  elvesztése,  óvatosság  szükséges, 
titokzatosság, rejtőzködés

Egészségügyi értelemben: betegség vagy egészség elvesztése

27. Halál (Death)

Személyként: halott, szellem

Általános  jelentés:  halál,  gyász,  változás,  újjászületés,  fejlődés,  visszafejlődés,  öröklés,  egy 
folyamat vége, új folyamat kezdete, szabadság megszerzése vagy szabadságvesztés, szellem

Egészségügyi értelemben: betegség vagy egészség vége, idegrendszer, gerinc, gerincvelő



28. Ajándék (Gift)

Személyként: régi barát, vendégek

Általános  jelentés:  ajándék,  váratlan  öröm,  adomány,  tehetség,  kinevezés,  meghívás,  gesztus, 
jutalom, ünnepség (pl. születésnap),  kedvesség, örömhír, régi barátság

Egészségügyi értelemben: terhesség

29. Szerencsétlenség (Misfortune)

Személyként: rossz hatással lévő személy

Általános jelentés: gond, probléma, szerencsétlenség, baj, csapás, természeti csapás (pl. Ház lappal 
együtt), bánat, aggodalom, érzelmi probléma, átok

Egészségügyi értelemben: szenvedélybetegségek, betegség, férfi nemiszerv, vastagbél



30. Bosszúság (Anger)

Személyként: idegesítő személy

Általános  jelentés:  harag,  düh,  bosszúság,  rosszakarat,  kisebb szerencsétlenségek,  tiltott  dolgok, 
hibázás, nem figyelés

Egészségügyi értelemben: mérgezések, agresszió, idegesség

31. Hűség (Fidelity)

Személyként: jó barát

Általános jelentés: hűség, megértés, jóindulat, önfeláldozás, kitartás, megbízhatóság, támogatás

Egészségügyi értelemben: rövid betegség, kisebb egészségügyi probléma



32. Féltékenység (Jealousy)

Személyként: rosszakaró, irigy személy

Általános jelentés: féltékenység, irigység, aggodalom, féltés, gyanakvás, gond, hazugság, rágalom, 
nélkülözés, hátulról jövő támadás, önbizalomhiány, figyelmeztetés, hűtlenség

Egészségügyi értelemben: hosszan tartó betegség

33. Levél (Letter)

Személyként: író, ügyfél, hivatalban dolgozó személy

Általános  jelentés:  levél,  hír,  írás,  irat,  kötvény,  bankkártya,  szerződés,  részvény,  lelet,  idézés, 
végrehajtás, meghívó, ügy, válás, értesülés, vásárlás, fejlődés vagy visszafejlődés, egészség vagy 
betegség, rossz hír vagy jó hír (a mellett álló lapok fényében)



Egészségügyi értelemben: központi idegrendszer, gerincvelő, lelet

34. Állandóság (Constancy)

Személyként: 'Isten'

Általános jelentés:  állandóság, idő,  biztonság,  megerősítés, hosszú távú dolog,  időtartam, hossz, 
távolság, folyamat, élet, halál, megvilágosodás, jelen, karma, sors, spirituális tapasztalás

Egészségügyi értelemben: elhúzódó betegség, csodás gyógyulás

35. Szerelem (Love)

Személyként: társ, szexpartner, szerető, udvarló

Általános jelentés: szerelem, szex, társ, szeretet, bizalmas viszony, udvarlás, odaadás, gyengédség, 
művészi hajlam, prostitúció, perverzitás, erkölcstelenség



Egészségügyi értelemben: vese, derék, női bajok

36. Házasság (Marriage)

Személyként: házastárs, társ, bizalmas barát

Általános jelentés: házasság, együttélés, gazdasági társulás, vállakozás, szoros kapcsolat, bizalmas 
barátság

Egészségügyi értelemben: olyan betegség, amivel együtt kell élni (pl. cukorbetegség)

A cigánykártya használata

Keverd  össze  a  36  lapot,  majd tedd  le  az  asztalra.  A kérdező (vagy ha  nem szereted,  ha más 
hozzányúl a kártyáidhoz, akkor Te) emelje a paklit három részre. Fordított sorrendben rakd újra 
össze a három paklit, majd kezdd el a kirakást.

Balról jobbra tegyél ki 7 lapot, majd közvetlenül a lapok alá újabb három 7 lapos sort. Összesen 28 
lap lesz az asztalon négy sorban, tehát 4x7 kártya.

Ezután a kérdező felvethet négy témát. Keresd meg a kirakottak közül a négy témához tartozó lapot, 
majd mindegyikre helyezz 2-2 lapot a megmaradó 8-ból. A lerakási sorrend nem számít, ha az első 
kérdéséhez tartozó lap (pl. szerelem) a 4. sorban található, akkor a következő két lapot oda tedd. Ha 
az ezt követő kérdésének lapja (pl. pénz) pl. az 1. sorban van, akkor a következő két lap arra kerül 
stb. 



Indulj el (a legfelső sortól) balról jobbra és a legelső két lapot vedd le. Nézd meg, mi a téma (a 
jósoltató  kérdése),  amire  az  előbb  rátetted  ezeket  a  lapokat,  majd  olvasd  össze  a  hármat.  A 
felszabaduló két lapot helyezd az első sor végére, tehát ott már 7 helyett 9 lap lesz.

Ezután menj tovább, vedd le a következő 2 lapot, értelmezd azzal, amire rátetted, majd ezt a kettőt 
helyezd a második sor végére. 

Vedd le a következő kettőt, értelmezd, majd tedd a harmadik sor végére, végül a maradék két lapot 
is nézd meg, értelmezd, és tedd a negyedik sor végére. 



Ekkor négyszer 9 lapod van az asztalon, és képet kaptál a kérdező 4 alapvető témájáról is. 

Ezután elkezdheted a részletes elemzést. 

Elemzés

Arra  törekedj,  hogy elsősorban  ne  a  lapra  írt  jelentést  nézd.  Intuitívan,  a  saját  véleményedtől 
elvonatkoztatva értelmezd a kártyákat. Már ismered a kérdező 4 fő problémáját, elsősorban azokra 
koncentrálj. 

Keresd ki az első olyan lapot, amire a jósoltató kérdésére 2 lapot tettél.  Ez többnyire saját maga 
(ekkor a személylapra teszel), a párja (ekkor a másik személylapra, attól függően, hogy férfi vagy 
nő az illető), a pénzügyei (ha munkával is kapcsolatos akkor a Kevés pénz, ha nagyobb összeg,  
akkor  a Pénz),  és  a  család (Ház lap).  Persze lehet  bármilyen más kérdése ezek  helyett,  akkor  
válaszd ki azt a lapot, ami szerinted a legjobban kifejezi a kérdést (pl. betegségre a Betegség lap,  
gyógyulásra  a  Remény,  munkahelyváltásra  a  Katonatiszt,  hivatalos  ügyre  a  Bíró,  utazásra  az  
Utazás stb. Ha ezek a megmaradó 8 lap között vannak, akkor válassz olyat, ami a legközelebb áll a  
kérdéshez. Pl. ha a Bíró nincs lent, de hivatalos ügyre kérdez, akkor tegyél pl. a Katonatisztre). 
Vedd  le  ezt  a  két  lapot,  majd  olvasd  össze  azzal,  amire  rátetted,  figyelembe  véve  a  jósoltató 
kérdését. Ezután tedd ki jobb szélre az első sor végére a két lapot. 

Ugyanezt csináld végig a maradék három párral. Mindegyiket értelmezd az alatta lévő kérdés-lap 
figyelembe vételével, majd tedd ki mindet a sorok végeire a fent leírtak szerint. 

Ekkor már van fogalmad a kérdezőről, a hozzáállásáról, a főbb problémáiról. 

A jóslás  nagy részben a  kérdezővel  való összekapcsolódásról  szól.  A problémák a jósoltatóban 



születnek,  és  a  megoldásokat  is  ott  lehet  megtalálni.  A kártyák  elsősorban  segédeszközként 
szolgálnak  számodra,  de  nagyon  sokat  számít  a  kérdezőnek  is,  mert  kevesen  fogadják  el  a 
jótanácsot, ha nem látnak mellé valami kézzelfoghatót,  amit jelen esetben a kártyák testesítenek 
meg. 

Ne arra törekedj, hogy csak a jövőt mutasd meg, minden probléma ami megjelenik a kártyában, már 
a jelenben van, legfeljebb a kérdező még nincs ennek tudatában. 

A történések a múltban gyökereznek, és ha nem történik változás, akkor kihatnak a jövőre is. 

Miután értelmezted a négy kérdésre adott lapokat, és kiraktad oldalra, van 4x9 kártyád az asztalon. 
Ezután olvasd össze balról jobbra (a legfelső sortól kezdve) a lapokat. Fusd át az egészet, közben 
koncentrálj a kérdező személyre, és igyekezz ráhangolódni. 

Amikor végignézted mind a négy sort, menj a jósoltató első kérdésére. Számolj le ettől a laptól hetet 
(a kérdéslapot nem beleszámolva) balról jobbra.  Amikor a sor végére érsz, folytasd a következő 
sorban, de már jobbról balra, majd a harmadik sornál megint balról jobbra, a negyediknél megint 
jobbról balra. A kérdéslapot olvasd össze minden hetedik kártyával. Amikor ezt már érted, olvasd 
össze a lapokat balról jobbra soronként is. 

Ez a kártya rövid távú, általában maximum 3-6 hónapos időtartamra vonatkozik.

Első kérdéslaptól

Második kérdéslaptól



Harmadik kérdéslaptól



Negyedik kérdéslaptól

A negyedik példaképen látható, hogy a 4. kérdéslaptól leszámolva minden hetediket, az egyik 7-es  
egy másik kérdéslapra (a példában a 2.-ra) esik. Ilyenkor az induló kérdéslapot (jelen esetben ez a  
4.) összekapcsolva kell értelmezni a másik kérdéslappal. A két kérdés kialakulása és a megoldás is  
összefügg egymással.  

Ne siess, hagyj időt magadnak a ráhangolódásra, az értelmezésre. 
Ne  csak  azt  használd,  amit  a  kártyában  látsz,  hanem  figyelj  a 
jósoltatóra  is.  Arra,  ahogy  ül,  ahogy  kérdez,  ahogy  válaszol  a 
kérdéseidre stb. Ezek mind a személyiségét tükrözik, és mivel az ő 
életéről  van  szó,  ő  hozta  létre  a  vele  történteket,  és  a 
személyiségvonásait tükrözik a megoldások is. 

Segíts  neki  abban,  hogy  az  általad  látott  és  az  általa  elmondott 
problémákat  minél  tudatosabban  oldja  meg.  Igyekezz,  hogy  ne 
megijeszd,  hanem csak felhívd a  figyelmét  bizonyos helyzetekre, 
hiszen mindenkinek szabad akarata van, és ami a kártyában látszik, 
az  vagy  megváltoztatható,  vagy  valamilyen  tanulási  folyamat  a 
kérdező számára, amit tudatosan kell átélnie, értékelnie, megérteni 
és megoldania (vagy elfogadnia). 

Figyelj arra is, hogy tapintatosan fogalmazz, mindig a kérdezőt vedd figyelembe, és úgy beszélj, 
ahogy ő azt a legjobban megérti. A jóslást mindig a legpozitívabb helyzettel fejezd be, úgy engedd 
útjára, hogy legyen valami kapaszkodója, amin elindulhat. 



A Cigánykártya II.

Összefüggések

A jóslás  és  a  sorselemzés  mindig  nagy gyakorlatot  igényel,  de  az  összefüggések  megértéséhez 
szükség van néhány példára. Ne arra törekedj, hogy ezeket szóról szóra megtanuld, inkább értsd 
meg az összefüggéseket. Egyesével nézd meg az együttállásokban szereplő kártyákat, majd olvasd 
össze őket és értelmezd a kapcsolatukat. Csak ezután olvasd el a magyarázatot. Nem mindig könnyű 
megtalálni  az  összegfüggésekben  a  logikát.  Van,  amikor  az  értelmezés  csak  gyakorlaton  és 
megfigyelésen alapul. Idővel majd kialakul a saját szimbólumrendszered, de addig hagyatkozhatsz 
mások tapasztalataira.

Kezdetben saját magadon, barátaidon, hozzátartozóidon gyakorolj (ők persze tudjanak róla, hogy 
még tanulod). Mindig kérj visszajelzést, és azok alapján módosítsd az egyes kártyák értelmezését, 
miközben figyelj a megérzéseidre is. Amikor ez már jól megy, próbálkozz távolabbi ismerősökkel 
(akiknek szintén mondd el, hogy gyakorolsz), majd a magabiztosságod és a tudásod növekedésével 
vállalhatsz idegen embereket is. 

Együttállások

Tartós üzleti fellendülés, pozíció megtartása.

 

A hatalom és az erő csak látszat, probléma várható. 



Fiúgyermek születése várható. 

Lánygyermek születése várható.

Apa halála.

Ne erővel próbálkozzon, figyeljen az érzéseire. 

Reménytelen szerelem, plátói vágyakozás. 



Szerelem kezdete, kezdeményező fél. 

Kétes kimenetelű bírósági ügy, bizonytalanság peres ügyben.

Gyermek egészsége veszélyben van.

Nagy, egész életre kiható, pozitív anyagi változás.



Pozitív kimenetelű peres ügy. Az igazság győzelme.

Szerelemből kötött házasság.

A máj megbetegedése.

A kérdező (nő) hosszú életű lesz.



A kérdező (férfi) hosszú életű lesz.

Gyerekszületés.

Haláleset.

Házasság vége, válás. 



Értesülés egy veszteségről.

Nagy anyagi kár.

Gyógyulás.

Gazdasági emelkedés, fellendülés.



Veszély randevún.

Siker a munkahelyen, munkában.

A biztonságot veszély fenyegeti, mozgásba lendülő problémás dolgok.

Férfinak megismerkedés egy nővel, szerelmi kapcsolat kialakulása. 



Nőnek megismerkedés egy férfival, szerelmi kapcsolat kialakulása. 

Betegség kialakulása.

Férfi esetében homoszexualitásra való hajlam.

Nő esetében homoszexualitásra való hajlam.



Tökéletes szerelem. 

Művészi hajlam. 

Szexuális perverzió, durvaság.

Kiegyensúlyozott családi élet. 



Nemi erőszak.

Idegösszeroppanás, depresszió, mentális betegség, súlyosabb esetben elmebaj.

Költözés, lakhelyváltozás.

Válás, válóper.



Gyökeres életmódváltás.

Gyerek születése.

Kórházi kezelés.

Az anya betegsége.



Megcsalás.

Pletyka.

Halálhír.

Anyagi probléma, a források csökkenése, csőd.



Nem kívánt terhesség.

Rossz házasság.

Gyógyulás lelki eredetű betegségből.

Elmegyógyintézeti kezelés, komoly pszichés betegség.



Akarattal megoldható nehézség.

Rejtett, titkolt családi problémák.

Munkahelyi problémák megoldódnak.

Hirtelen jött pénz.



Örökölt pénz.

Törvénytelenül szerzett pénz.

Munkával szerzett pénz.

Nagyobb vagyon.



Kevés pénz.

Tartós kórházi kezelés.

Hosszú távú anyagi javulás.

Lakhelyváltozás vagy hosszabb külföldi kiküldetés.



Börtönbüntetés vagy akadályoztatás.

Meddőség.

A Halál kártya előtt álló lap befejezettségére utal.

A Bosszúság után álló lap tarthatatlansága, sürgős változtatást igényel. 



Jó munkahely.

Bírósági ügy.

Családi viszálykodás.

Baleset, baleseti vagy erőszakos halál.



Kiszolgáltatottság, sérülékenység.

Nehezen kezelhető, makacs gyerek.

Új házasság.

Reménytelen helyzet megoldódik.



A Hűség lap utáni kártya ügye helyreáll, vagy a keresett dolog előkerül, a helyzet megoldódik.

Munkahely változás.

Új szerelem.

Hűség, kitartás jóban rosszban.



Hűség, kitartás jóban rosszban.

Biztos családi háttér, jó házasság, jövedelmező vállalkozás. 

Közeli jó barát.

Álnok barát, megcsalás, házasságtörés.



Titkolt kapcsolat, szerelem.

Rossz vállalkozás, társulás.

Hosszan tartó, de nem halálos betegség.

Szerződéskötés.



Házasságkötés.

Baleset.

Sors, karma.

Vállalkozás, társulás indítása, alapítása, szerződéskötés.



A Bíró lap utáni kártya témájában bírósági tárgyalás.

Öregség, öregkor, leépülés, hanyatlás.

Terhességmegszakítás, abortusz, vetélés.

Halálos betegség.



Szerencsés felépülés, nem várt, csodás gyógyulás.

Nemibetegség.

Tartós anyagi javulás, információszerzés anyagi ügyekben.

Később érkező információ őpénzről, gazdasági ügyekről.



Halálhír, melyből valami jó származik.

Lánykérés.

Kisebb váratlan összeg.

Nagyobb váratlan összeg.



Rossz tanács az Özvegyasszony lap utáni kártya témájában.

Örökbefogadás.

Szülők, szülői ház.

Boldog gyermekkor.



Boldog szerelem.

A Tolvajt megelőző lap témájában tanácsot kell kérni.

A vagyont el kell titkolni mások elől.

Dícsérettel megoldható egy konfliktus.



Ne titkolja el, hogy házas.

Csak pihenten cselekedjen.

Szakítson a szexpartnerével.

Legyen türelemmel, ne változtasson.



Alaptalan féltékenység.

Alaptalan féltékenység.

Képzelt betegség.

Üzleti életben becsapás veszélye várható.



Hivatali ügyekben nehézségek.

Megoldódik egy rejtély.

Boldogtalan családi élet.

Utazás, nyaralás, kikapcsolódás.



Kórházi kezelés vége.

Üzleti út.

Költözés, házasság miatt.

Titkos kapcsolat.



Eredménytelen üzleti út.

Eltartási szerződés.

Problémás gyerek. 

Gyerek elköltözése. 



Rövid lefolyású gyermekbetegség.

Jó iskolai tanulmányok.

Rossz iskolai tanulmányok.

Téves bírói, jogi ítélet. 



Rosszindulatú munkatársak.

A rosszakaró eléri a célját.

Szerelme (nő) nem az, akinek hiszi.

Szerelme (férfi) nem az, akinek hiszi.



Hosszú lefolyású betegség, vagy nélkülözés.

Ellenséges személy van a közelben.

Jelentősebb anyagi veszteség.

Rossz kapcsolat, együttélés. 



Lelkiismeret-furdalás.

Baleset (nő).

Baleset (férfi).

Saját erőből megoldható probléma.



Forduljon a spiritualitás (vagy Isten) felé. 

A Lelkész lap utáni kártya témájában balszerencse.

Anyai önfeláldozás, nehéz szülés.

Nehézségek a vállalkozásban. 



Pap segítsége. 

Temetés.

Új vállalkozás, sikerek a vállalkozásban.

Valamilyen probléma kezelésre szorul.



Megváltó halál.

Az Özvegyasszony kártya utáni lap témájában az anya vagy az anyós nyújt segítséget. 

Csak részlegesen oldódik meg egy probléma.

Öröklött betegség vagy idegrendszeri probléma.



A család akadályoz a tervek végrehajtásában.

Családi pénzveszteség.

Az apa vagy az após segít. 

Családi vagyon gyarapodása.



Ellenségeskedés a családban.

Tanulmányok sikeres befejezése, diploma.

Bírósági, jogi ügy sikeres kimenetele.

Kinevezés, előléptetés.



Fizetésemelés.

Boldog kapcsolat, házasság.

Kétes dicsőség.

Börtön, bűnhődés, büntetés.



Magányos öregség.

Visszavonulás szükséges.

Magányban szerzett békesség, elvonulás a lelki békesség megszerzéséért.

Szakmai féltékenység.



Munkába temetkezés, magány miatt tevékenységbe menekülés.

Munkahelyi feszültség.

Szellemi tevékenység.

Felsőfokú tanulmányok.



Karrier.

Problémák hivatallal, ügyintézéssel.

Felmondás, átszervezés miatt munkahely megszűnése.

Gyógyulás.



Kiegyensúlyozott személyiség (nő).

Kiegyensúlyozott személyiség (férfi). 

Otthoni munka, szellemi foglalkozás.

Hírnév, népszerűség.



Egy titok kitudódik, lebukás.

Lelkibetegség, depresszió.

Lelkibetegség, depresszió.

Pénztelenség.



Gyilkosság.

Örökség.

Kiforgatják a vagyonából.

Elmúlás, szép halál.



Felmondás vagy nyugdíjazás.

Ismeretlen szerető vagy hódoló (férfi).

Ismeretlen szerető vagy hódoló (nő).

Ismeretlen pénzügyi forrás a családban.



Kiaknázatlan szellemi erő. 

Hallgatni kell valamiről.

Joghézag, kiskapu.

Titkolt gyerek, férfinál gyerek, akiről nem tud.

Nayah


