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Vytáhněte si kartu

Karty zamíchejte a přitom dbejte, abyste je měli 
obrácené rubem nahoru. Nyní máte balíček při-
pravený. Občas se stává, že z  něj při míchání 
některá karta náhodně vypadne. V  tom přípa-
dě ji odložte stranou, neboť je pro vás nositelem 
zvláštního poselství. 

Poproste anděla, aby vám seslal znamení, jako 
například pocit nebo slovo „Stop!“, kdy máte pře-
stat míchat. Spolehněte se na intuici! 

Nyní můžete karty buď rozložit v ruce do vějíře, 
či položit na stůl rubem nahoru, anebo v zákrytu. 
Než si jednu vyberete, položte jim otázku. Já osob-
ně je vždycky držím těsně u úst a mluvím do nich.

Tip: Až budete číst z karet, úvodem svůj protějšek 
požádejte, aby vám sdělil téma nebo otázku.  

Potom na ni myslete během míchání.

Pak vytáhněte kartu, a  to tak, že prstem levé 
ruky přejíždíte po kartách a sáhnete po té, u níž 
se z vnitřního popudu zastavíte. Pročtěte si z ní 
text a pozorně si prohlédněte obrázek. Často již 
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víte, o  jaké téma se jedná a  co vám chce anděl 
povědět. Můžete si přečíst odpovídající stranu 
v průvodní knize. V ní najdete další možnosti, jak 
tuto kartu vykládat, a také zcela osobní poselství 
vašeho anděla.

Způsoby vykládání karet
S  andělskými kartami můžete uplatnit dvě sen-
zační nové vykládací metody:

Anděl
Vykládání andělských karet vám umožní inten-
zivní pohled na vaši aktuální situaci.

Nejprve je přiložte k srdci a spojte se s anděly. 
Poproste je, aby vám na otázky jasně odpověděli, 
a karty zamíchejte.

Potom vytáhněte prozatím dvě, uspořádejte je 
před sebou jako křídla, jednu šikmo vlevo, dru-
hou šikmo vpravo.



13

Karta na levé stra-
ně zodpovídá otázku: 
„Kam mě anděl nebo 
andělé vedou?“

Karta na pravé stra-
ně zodpovídá otázku: 
„Který anděl mi po-
může a  bude mě ak-
tivně podporovat?“

Pak vyjměte tři dal-
ší karty a  položte je 
nad sebe, čímž vytvo-
říte andělovo tělo.

Ta nejspodnější představuje otázku: „Jaká je 
moje současná situace?“

Karta uprostřed odpovídá na otázku: „Potvrdí se 
můj pocit, vnímání této situace, nebo se mýlím?“

Vrchní karta znamená otázku: „Jak se bude si-
tuace dál vyvíjet?“
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Potom vyberte další kartu, která představuje 
andělovu hlavu, a položte ji nad tělo a mezi kří-
dla.  

Představuje odpověď na otázku: „Co mi chce 
anděl říct?“

Nato vyjměte další kartu a  umístěte ji napříč 
nad andělovu hlavu. Tato karta má význam: 
„Uvažuji správně, nebo je zapotřebí druhého po-
hledu, jiného úhlu pohledu?“

Nakonec vytáhněte poslední kartu a  položte 
ji – opět příčně – nad kartu svých myšlenek. Tato 
karta odpovídá na otázku: „Jaké mám podle an-
děla vyhlídky do budoucnosti?“
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Duchovní cesta

Tento způsob výkladu karet vám poskytne laska-
vou navigaci a podporu, až nebudete vědět, kte-
rým směrem jít nebo který by byl „lepší“. Zrovna 
tak vám může pomoct výkladová metoda při roz-
hodování v  nejistotě nebo vám prostě ozřejmit, 
jak na tom právě jste.

Přiložte karty k srdci a spojte se s anděly. Karty 
zamíchejte a andělům v duchu položte tuto otáz-
ku: „Kam mě má cesta vede?“ Vytáhněte čtyři 
karty. První z nich položte svisle před sebe, dvě 
vodorovně vedle ní a  zbylou opět svisle. Toto 
uspořádání symbolizuje vaši cestu zarámovanou 
andělskou energií.

První karta odpovídá na otázku: „Který anděl 
je na mé cestě právě po mém boku?“
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Druhá karta znamená vaši současnou situaci.

Třetí karta představuje vaši budoucnost.

Čtvrtá karta odpovídá na otázku: „Co tam na mě 
čeká? Jaký je cíl, smysl, výsledek?“

Při věštění s anděly vám přeji hodně radosti.
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Anděl  

Boží 
přímluvy

Dnes se za tebe modlím!

Význam karty

M odlení je báječná forma komunikace 
s  nejvyšším světlem, zdrojem věčného 

bytí, ke splnění vašich nejvroucnějších přání. An-
děl Boží přímluvy vám připomíná, abyste jasně 
formulovali svá přání a  prosby, ale pokud si to 
budete přát, rovněž zavítá do posvátného místa 
ve vašem srdci. 

Jestliže jste v sobě nalezli slova a pronesli mod-
litbu, anděl ji přijme a jakožto váš posel vloží vaše 
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přání a  prosby přímo do Božích rukou. Anděl 
Boží přímluvy vám svou přítomností, kontaktem 
a doprovodem neustále dává podnět, abyste pro-
sili o to, co si přejete. 

Kdo žádá, dostane! 
Modlete se také za svou rodinu, přátele, zvířa-

ta a jiné, popřejte jim do života samé požehnání, 
a mnohonásobně se vám to vrátí.

Andělovo duchovní poselství
„Dnes se za tebe modlím.  

Nechť se za tebe nejvyšší světlo plné milosti přimluví 
a nechť se tobě, tvé cestě a tvému životu dostane 

v hojné míře požehnání života.  
Nechť tě stále provází dobro a tvou budoucnost 

prozáří světlo lásky a radosti.  
Když budeš potřebovat mou modlitbu  
nebo laskavé povzbuzení, zavolej mě,  

jsem tu pro tebe!“
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Anděl  

bytí

Zhluboka se nadechni! 
Pro tuto chvíli stačí, že jsi.

Význam karty

E xistuje důvod, proč jste tady, na naší pla-
netě, ve své zemi, městě či obci, kde žijete, 

v rodině, domově, v kruhu přátel a známých, proč 
vykonáváte konkrétní práci, případně proč žád-
nou nemáte. Pro tuto chvíli je pro vás nejdůleži-
tější se vědomě zhluboka nadechnout a  jít. Sou-
střeďte se a pozorujte, že stojíte nohama pevně na 
zemi. Víte, jak to je zvláštní? Anděl bytí vám svou 
přítomností, kontaktem a  doprovodem dává na 
vědomí, jak je vaše ztělesnění jedinečné. Určitě 
jste do této inkarnace přinesli důležitý úkol, ne-
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boť aktuálně je planeta Země na vzestupu z nižší 
dimenze do vyšších rovin a vy jakožto duchovní 
bytosti, které smí na této planetě sbírat lidskou 
zkušenost, se toho účastníte, a dokonce v tomto 
lidském těle sami proděláváte vzestup, proces 
světelného těla. Jako duše přitom získáváte zku-
šenosti a všude kolem vám závidí spousta milio-
nů jiných duší ve vesmíru. Všechny by nyní byly 
rády zde, ale právě vy jste dokázali v  této době 
v duchovním vědomí procitnout. Není to zvlášt-
ní? A  přesto stále pochybujete o  svém jsoucnu 
a  působnosti? Anděl bytí vám říká: „Jsi zázrak. 
Pohleď, rozhlédni se, zadívej se kupředu a ohléd-
ni se. Všechno má nějaký smysl. Na okamžik se 
zastav a  pak jdi radostně a  hrdě dál, jednoduše 
pokračuj…“

Andělovo duchovní poselství
„Tvá působnost a bytí zanechávají zřetelné stopy 

a mnoho duší již čeká, aby mohlo jít ve stopách, 
které po sobě necháváš nebo jsi už nechal.“

Přeložil Pavel Dufek


