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Ciganske karte so zelo dobre, ker
teh {estintrideset podob vse
buje vse glavne arhetipe za vse

dinamike pri ~loveku: v prvi vrsti za
~ustveno, pa tudi za telesno, mentalno
in duhovno dinamiko. Ko jih povezu-
jemo v razli~nih postavitvah, zelo jas-
no prika`ejo konkretne situacije. @e vi-
zualno, na sliki, lahko vidimo razli~ne
osebe in njihove lastnosti,« pravi ve-
de`evalka Darja iz Ljubljane, ki je
astrologinja in zelo rada uporablja
ciganske karte.

Pravi, da so najbolj primerne za vpo-
gled v konkretne ̀ ivljenjske situacije, ki
se ti~ejo medosebnih odnosov, pa tudi
slu`be in {ole ter denarnih in pravnih
zadev. Nekaj ~asa je iz ciganskih kart
prerokovala prijateljem in znancem,
zadnja {tiri leta pa jih uspe{no uporab-
lja pri delu na vede`evalski liniji:

»Vede`uje{ ljudem, ki jih ne pozna{,
to pa ni ve~ igra, temve~ resno in odgo-
vorno delo. Ljudje so namre~ zelo suges-
tibilni. Zato je zelo pomembno, da kljub
slabemu izidu, ki ga v~asih vidi{ v kar-
tah, to pove{ tako, da spra{evalec ne
izgubi upanja in se ne vda v usodo. ^e
komu karte na primer ka`ejo, da ne bo
naredil izpita, to na ve~ na~inov preve-
rim. [ele ko sem prepri~ana v slab izid,
spra{evalcu povem, da trenutni izgledi
sicer niso najbolj{i, lahko pa se popravi-
jo, ~e se bolj posveti u~enju; pa tudi v
primeru neuspeha naj ne izgubi upanja,
saj vedno obstajajo {e drugi roki. ^e
re~e{, da izpita ne bo naredil, je to mo~-
na negativna sugestija, ki mu lahko
vzame vso voljo.«

Darja pravi, da je to njen osebni pri-
stop, da pa so nekatere vede`evalke
nagnjene k temu, da slabe rezultate po-
vedo na precej grob in dokon~en na~in.
Meni, da mora biti vede`evalec tudi pre-

cej psihologa in dokaj zrel ~lovek, ki
odgovorno pristopa k posameznim vpra-
{anjem in osebam:

»Neka spra{evalka je spoznala mo{-
kega, s katerim sta se nekaj mesecev
izredno ujemala. Vpra{ala me je, kaj bo
iz te zveze, saj si je zelo `elela, da bi us-
pela, pa tudi ni~ ji ni kazalo, da ne bi
mogla trajati {e naprej. Meni pa so karte

pokazale, da bo njune zveze kmalu
konec in da je njen partner neiskren,
goljufiv in bolestno ljubosumen. Tega ji
nisem povedala, ker sem takrat dobila
intuitivni preblisk, naj tega ne storim.
Rekla sem ji, da pustimo, naj se stvari
razvijajo naprej in da me lahko, ~e `eli,
~ez nekaj ~asa spet poi{~e. ^ez mesec
dni me je res poklicala in povedala, da

»

Ciganske karte zelo nazorno prika`ejo konkretne `ivljenjske situacije

Kako se vede`uje?
[estintrideset ciganskih kart vsebuje glavne arhetipe
za vse dinamike pri ~loveku: v prvi vrsti za ~ustveno,

pa tudi za telesno, mentalno in duhovno.

Vede`evalka in astrologinja Darja najraje prerokuje iz ciganskih kart, ker zelo jasno prika`ejo
konkretne situacije, razli~ne osebe in njihove lastnosti.
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je ta mo{ki velik la`nivec in da jo je imel
za norca. Bila je zelo razo~arana in nju-
na zveza se je res v kratkem kon~ala.
Vendar sem ji pri tem bila v oporo, saj
je imela nekoga, s katerim se je lahko o
svoji stiski pogovorila.«

Darja pravi, da je vede`evanje veli-
ko ve~ kot zgolj napovedovanje prihod-
nosti. Pravi smisel prerokovanja je v
tem, meni, da lahko spra{evalec zaupa
problem, ki ga bremeni. Ko se ljudje
znajdejo v `ivljenjskih situacijah, iz ka-
terih ne vedo izhoda, se nekateri obrne-
jo na prijatelja, drugi na psihologa, tretji
na duhovnika, nekateri pa na vede`e-
valca. I{~ejo pomo~, razbremenitev,
oporo. Seveda jih zelo zanima, kaj jim
bo prinesla prihodnost, saj zato sploh
poi{~ejo vede`evalca, toda v sebi si v
resnici `elijo zaupnega pogovora.

STIK Z VEDE@EVALCEM
Zgodi se tudi, da spra{evalec in ve-

de`evalec ne najdeta pravega stika:
»Nekateri spra{evalci niso dovolj

iskreni. Prikrivajo stvari in se ho~ejo
prikazati v lep{i lu~i. Ker niso iskreni,
ne moremo skupaj priti do odgovora. To
se hitro vidi tudi v karti neiskrenosti, ki
jo takrat izvle~em, in vidim, da ta oseba
ni iskrena.

Nekateri so preve~ skepti~ni. Globo-
ko v sebi si sicer zelo `elijo odgovora, a
si zaradi pretirane nezaupljivosti na
mentalni ravni ustvarjajo blokade. Take-
mu spra{evalcu odkrito povem, da je v
njemu preve~ dvoma, da si je sam nare-
dil blokado in da tako ne bova pri{la do
`elenega odgovora.

Neko~ me je obiskala zdravnica spe-
cialistka, zelo intelektualna oseba, ki si
je mo~no `elela spremembe v `ivljenju,
a vanjo ni hotela verjeti. Povedala mi je,
da je spra{evala `e vse mogo~e vede`e-
valce in da ji nobeden ni znal svetovati;
v intuitivnem preblisku sem uvidela, da
bo do`ivela veliko spremembo v `ivlje-
nju. Ko je za~utila mojo prepri~anost, je
njen dvom izpuhtel in sva se zelo lepo
ujeli v pogovoru. Pozneje mi je poveda-
la, da je v njeno `ivljenje res vstopila

samo utrujamo vede`evalca in sebe ter
zapravljamo denar, ki bi ga lahko upora-
bili za kaj bolj koristnega.

Lahko se tudi sami nau~imo brati iz
kart; potrebujemo le knjigo o ciganskih
kartah in nekaj vztrajnosti. Dober na~in
za vajo je, da si vsak dan potegnemo eno
karto in spremljamo, kaj se nam ta dan
zgodi in kako je to povezano z izbrano
karto.

Odgovor v kartah ni alfa in omega
vsega, so pa zelo dragocen pripomo~ek,
nekak{en zemljevid poti preteklosti, se-
danjosti in prihodnosti, ki se nenehno
prepletajo. Opazila sem, da v karte ne
moremo gledati na podlagi linearnega
razumevanja ~asa. ̂ as je relativen, arhe-
tipi v kartah pa so brez~asni in v tej lu~i
glejmo tudi odgovore v kartah.«

KONKRETNE SITUACIJE
Darja vede`uje tudi iz igralnih in ta-

rot kart, vendar najve~ uporablja prav
ciganske:

»Ciganske karte so zelo dobre, ker
teh 36 podob vsebuje vse glavne arheti-
pe za vse dinamike pri ~loveku; v prvi
vrsti za ~ustveno, pa tudi za telesno,
mentalno in duhovno dinamiko. Ko jih
povezujemo v razli~nih postavitvah,
zelo jasno prika`ejo konkretne situacije.
@e vizualno, na sliki, lahko vidimo raz-
li~ne osebe in njihove lastnosti.

Neka moja klientka je na primer ime-
la v mislih dva mo{ka, ki sta ji veliko
pomenila; hotela je vedeti, s katerim od
njiju bo morda za~ela resno razmerje.
Pogledala sem v karte in sem res videla
ta dva mo{ka in njune lastnosti, ki mi jih
je ona potrdila, videla pa sem {e eno
mo{ko osebo. Morala sem ji povedati, da
ne bo za~ela razmerja ne s prvim ne z
drugim, temve~ s tretjim mo{kim, ki ga
bo v kratkem spoznala in se z njim celo
poro~ila. Spra{evalka takrat seveda ni
bila zadovoljna z odgovorom, danes pa
je sre~no poro~ena - s tretjim mo{kim!«

Vede`evalko Darjo lahko pokli~ete
na telefon (031) 242-163.

A. K.

KAKO SE VEDE`UJE?

Ciganske karte, ki jih dobite skupaj s knjigo
Prerokovanje iz ciganskih kart, z enostavnimi
slikovnimi podobami pomagajo do hitrega
odgovora na zastavljena vpra{anja. Zaradi
svoje enostavnosti so precej popularne.

nepri~akovana sprememba, ki je sploh
ni pri~akovala in ji je zelo izpolnila `iv-
ljenje.«

Seveda pa ni dobro, ~e se ~lovek pre-
ve~ podreja vplivom in je lahkoveren.
Kar precej je takih, ki neprestano kli~e-
jo in obiskujejo razli~ne vede`evalce.
Tako dopustijo, da drugi vplivajo na nji-
hovo `ivljenje s svojimi mnenji, ki jih je
veliko, potem pa se zmedejo, saj ne vedo
ve~, kaj in komu bi verjeli.

»Vsakdo naj bi bil sposoben v osnovi
sam obvladovati svoje `ivljenje,« pravi
Darja. »Zelo pomembno je, da se ne pu-
stimo preve~ vplivati drugim ljudem in
da najdemo notranjo mo~ v sebi za ob-
vladovanje te`jih `ivljenjskih situacij in
ovir, ki se nam postavljajo na na{i poti.
^e pa `e `elimo nasvet vede`evalca, naj
to ne bo prepogosto - prepogosto je vsak
teden, da ne re~em vsak dan - in ne spra-
{ujmo o nepomembnih stvareh, saj s tem !

(040) 271-835.
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