
KARMICKO-ŽIVOTNÍ OSOBNÍ (32+4 – 4x8 + 4)

Vykládá se jen jednou za život. Je potřeba velmi zvážit jeho „použití“. 

Spodní 4 karty vyjadřujou to, co je nám k pomoci při zvládání karmických úkolů, k ničemu jinému
neslouží. Aby Tě nemátly, klidně si je dej bokem. V případě, že se zde nachází osobní karta, jako
karmické úkoly ber v potaz pouze 4. a 3. řadu. Znamená to, že tento život je pro další životy velmi
význačný. Pokud vykládáš druhému, buď uvážlivý, ne všem je myšlenka více životů blízká :-)

1. KARMICKÉ LEKCE

obecně:

Když chybí karta, nedoplňovat. Z nějakého důvodu nemáme vědět, nebo jsou karmické úkoly už
vyřešené a nebo ještě nejsou dané.

Úkol Saturnův – je to úkol, který je třeba pochopit zhruba do 30 a na zpracování máme ještě asi 7
let. Pokud se to tak nestane, doba pochopení se prodlužuje zhruba do  58 plus dalších 7 let. Pokud je
osoba mladší těch 37 let, zde můžeš tyto úkoly sdělit bez problémů. Pokud už ale dotyčný přesáhl
tento věk, buď opatrný, z výkladu  se nedá vyčíst, jak na tom je. Je zde potřeba být obezřetný.
Přesnější časová hranice se dá určit z horoskopu. Pro Ty co jsou znalí astrologie, k pochopení by
mělo dojít při prvním návratu Saturna a ke zpracování do 1. rozběžné kvadratury 2. cyklu.



2 příklady pro větší názornost

muž:



žena:

Pozn.: znovu připomínám, že 5. řada se nebere v potaz, tudíš u ženy kartu sovy nebereme v úvahu.

Dále si na každou karmickou lekci vylož devítku (3x3) – kartu karmické lekce, nech při výkladu
bokem. Když ale zapomeneš, nevadí. Ovšem karty nepřemíchávej a pokračuj se všemi kartami až
do konce výkladu. Není špatné mít dvoje karty, abys mohl mít velkou tabuli rozloženou.



Příklad muž – celoživotní úkol – Slunce:

Úkol - Slunce: být sám sebou, být ve svém středu
Téma - Hora: blok
Co se má naučit – Srdce: Láska

Jelikož se to týká jeho samého (Slunce), Srdce by
vyjadřovalo sebelásku

Jeho úkolem tedy je naučit se lásce k sobě samému.

Další karty nechám na Tvé fantazii :-)

2. ŽIVOTNÍ MEZNÍKY 
      Jsou to karty ve vodorovné lini před osobní kartou, vyjma dvou karet, které vyjadřují
Celoživotní karmický úkol a Nastupující karmický úkol. Když karty chybí, nedolňujeme.

ČAS: můžeme určit čas součtem svisle sousedících karet. V
případě, že jedna či obě karty jsou kříže, čas určit nelze.
Když chybí karta, čas neurčujeme.

Piky – den
Srdce – měsíc
Káry – rok



Příklad životních mezníků - žena:

Životní mezníky ženy tedy jsou srdce, hvězdy, lilie a čáp
Čas u srdce a čápa určit nelze (kříže). U hvězd je to 6 let a 7 měsíců u lilie to je 9 let a 10 měsíců.


