Cuprins:
Primul pas
SemnificaŃia celor 36 de cărŃi după
Madame Lenormand
2 cărŃi combinate
ExerciŃii si SoluŃii
Al doilea pas
Amestecarea si interpretarea
Intrebări clar formulate
InformaŃii importante
Tema Dragostea
ExerciŃii si soluŃii
Al treilea pas
Starea prezentă a persoanei
Aprofundarea amestecării carŃilor
Aprofundarea stării prezente
Viitorul apropiat
ExerciŃii si soluŃii
Al patrulea pas
Tălmăcirea liniilor din trecut
Tălmăcirea liniilor din viitor
Tema Sănătate si mutare
ExerciŃii si soluŃii
Al cincelea pas
Diagonale, verticale, orizontale
Tălmăcirea liniilor din trecut
şi din viitor,
Tema FinanŃe
ExerciŃii si soluŃii
Al şaselea pas
Tabloul general de cărti
Fiecare a cincea carte de luat afară
Tălmăcirea cărtii 5
ExerciŃii si soluŃii
Al şaptelea pas
Câteva combinaŃii importante
Cum se recunosc combinaŃiile?
Exemple: combinaŃia „DivorŃ“
ExerciŃii si soluŃii
VerificaŃi-va singur
9 intrebări importante pentru ghicitul in cărŃi
Teste si soluŃii

Primul pas este concentrarea în sine însuşi. RelaxaŃi-vă şi nu vă
gândiŃi că trebuie să obŃineŃi neapărat succes.
RămâneŃi liniştită şi deschisă pentru vocea voastră interioară.
Aşa vă va fi mai uşor să recunoaşteŃi semnificaŃia clară a
cărŃilor.
Subconştientul vostru cunoaşte numai
Limba pozelor şi a simbolurilor
AmestecaŃi cărŃile, aşezaŃi-le pe masă cu imaginea în jos şi
distribuiŃi-le cu ambele mâini.
CărŃile se pot aşeza şi în formă de evantai.
La inceput vă rog să luaŃi şi să interpretaŃi numai căte două cărŃi
deodată. Aşa veŃi reuşi să invăŃaŃi mai repede.
Vă spun acest lucru din proprie experienŃă.
ScoateŃi una dintre cărŃi cu mâna stângă.
UitaŃi-vă cu atenŃie la ea si spuneŃi-vă cu voce tare ce
semnificaŃie are. In cazul ăn care aŃi uitat semnificaŃia ei, citiŃi
incă o dată explicările (Pag.10-21). La inceput vă va fi puŃin
greu, să memoraăi toate semnificaŃiile cărŃilor.

De exemplu:
AŃi tras cartea Nr. 25 Inel
Căsătorie sau relaŃie.

GândiŃi-vă ce vreŃi să ştiŃi.
Subconştientul vostru ştie deja răspunsul.
In acest caz puteŃi de exemplu să vă intrebaŃi:
Ce vrea să-mi spună această carte?
ExtrageŃi încă o carte. De exemplu
Nr. 2 Trifoi – noroc mic -.
Acum unim aceste două cărŃi.
Nr. 25 Inel
+
Căsătorie sau relaŃie

Nr. 2 Trifoi
noroc mic

RelaŃia
(egal dacă este căsătorit sau nu) este fericită.
Acum câteva exerciŃii:
InterpretaŃi şi lăsaŃi-vă intuiŃia să zboare.
RezumaŃi acest caz într-o propoziŃie sau mai multe cu cuvintele
voastre. Nu vă faceŃi probleme, dacă formularea si propunerile de
rezolvare diferenŃiază, la urma urmei înŃelesul trebuie să fie
corect. ScrieŃi-vă răspunsurile voastre in următoarele exerciŃii. Nu
uitaŃi că nu există răspunsuri standard sau răspunsuri corecte.
Ghicitul în cărŃi este un oracol şi numai VOI îl puteŃi interpreta.
La sfârşitul fiecărui exerciŃiu veŃi găsi interpretarea mea cu
cuvintele mele, ca exemplu cum s-ar putea interpreta.

Mult succes la exersare!

AmestecaŃi din nou cărŃile şi aşezaŃi-le pe masă. Cum v-am
mai explicat şi înainte, extrageŃi o carte cu mâna stângă.
De altfel: Extragerea cărŃii se face întotdeauna cu mâna
stângă pentru că aceasta este partea intuitivă a corpului.

ExtrageŃi de exemplu:
Nr. 22 Drumuri
Drumuri noi

+

Nr. 9 Buchet de flori
Noroc mare

Acum interpretaŃi:
.............................................................................
Interpretarea mea:
Nr. 22 Drumuri
Drumuri noi

+
Nr. 9 Buchet de flori
Noroc mare

MergeŃi pe drumuri noi, acest lucru vă va aduce noroc.

Model 2

Starea-Momentană (Prezent) 2

Inimă
Nr. 24

Păsări
Nr. 12

Carte de
persoană
Nr.28
sau
Nr.29

Trifoi
Nr. 2

Nori
Nr. 6

Starea-Momentană
UitaŃi-vă la modelul 2, în aşa fel ca să puteŃi urmări fiecare pas în detaliu.
De exemplu:
Vă rog să aşezaŃi cărŃile ca în modelul 2.
1. (Carte de persoană),* Nr. 28 sau Nr. 29
2. deasupra

Nr. 24 Inima

la mijloc,
- Dragoste,

3.

la stânga

Nr. 12 Păsări

- Grijă,

4.

la dreapta

Nr. 6 Nori

- neclar,

5.

dedesubt

Nr. 2 Trifoi

- noroc mic.

Unim această constelaŃie şi o interpretăm:
1.

Persoana se gândeşte la Dragoste.

2.

Cu puŃin timp înainte a avut Griji (Supărări).

3.

Pe moment există câteva NeclaritaŃi.

4.

Dar totul se va termina cu Bine.

*CdP- Carte de persoană

Foaia de exerciŃiu – Peşti – FinanŃe
Orizontal si vertical

Nr.5



Nr.4



Nr.23



Nr.31

Nr.9

Nr.19

Nr.11

Nr.1











Nr.34
Peşti

Nr.12

Nr.6






Nr.2

InterpretaŃi:
orizontal: ……………………………………..
vertical: ……………………………………..
Interpretarea mea personală:
Întrebarea era: Cum stă cu finanŃele?
Mă uit întâi în viitor. Supărările şi necazurile cu finanŃele se vor
termina de la sine. …… Totul se poate termina cu bine…..
Acum ma uit în trecut, ca să văd, cum a început necazul:
Profesional avea succes..
Prin cumpararea unei case (cartea Nr. 5 şi …………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagonale, verticale şi orizontale
Linii de interpretare ale trecutului şi ale
Viitorului în combinaŃie
– Peşti – FinanŃe
Model 9

Nr.5

Nr.10





Nr.14



Nr.4

Nr.25





Nr.22

Nr.23

Nr.21







Nr.34
Pesti

Nr.12

Nr.6





Nr.31

Nr.9

Nr.19

Nr.11

Nr.1














Nr.33

Nr.2

InterpretaŃi întâi verticalele şi apoi orizontalele, ca înainte la pasul 4.
Pe urmă incepeŃi cu diagonalele.
vertical: …………………………………….
orizontal: ……………………………………..
diagonal dreapta: ……………………………….
diagonal stânga: ………………………………...
Interpretarea mea personală: Pentru trecut:………
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