Zkouška náležité kouzelnické úrovně
Karty Lenormand

Student: Carrie Chambers
Profesor: Mintaka Orionis
Školní rok: Zima 2021

Zadání:
1) Vyberte si jednu z níže uvedených karet a pokuste se mi ji co nejlépe představit. (Např. Co značí ve
výkladu? Co by mohla značit jako rada? Jaké jsou její pozitivní významy? Jaké negativní? Máte s ní
nějakou konkrétní zkušenost?)
Na výběr máte z karet:
a) Kniha
b) Metly (Pruty, Důtky)
c) Čáp
2) Zkuste porovnat kartu Kytice a Park (Zahradu). V čem se liší, co mají naopak podle vás společného?
3) Které karty z balíčku podle vás značí komunikaci? Svá tvrzení alespoň krátce zdůvodněte.
4) Co pozitivního může značit karta Rakev?
5) Co negativního může značit karta Ptáci?
6) Máte nějakou svoji zajímavou kartářskou zkušenost? Máte nějaký zajímavý výklad? Nebo vás ve
výkladu překvapila svým významem nějaké karta? Podělte se prosím o to.
7) Jaká je vaše oblíbená karta? Proč?

Vypracování:
1) Kniha
Kniha, i jakožto symbol sám o sobě, značí především vědomosti a vše s tím spojené.
Tedy i samotnou inteligenci. Často proto v obecném výkladu souvisí se školou,
výzkumem či získáváním znalostí sami o sobě. Často je vyobrazována jaksi tajuplně,
nebo prastaře – tedy může značit i tajemství. Teď ji tu rozepíšu v různých
souvislostech a poté ještě v kombinacích.

Kniha v lásce
V otázkách lásky by kniha mohla znamenat nějakou tajnou lásku, nebo nějaké
tajemství v lásce – zda dobré, či špatné (jako třeba když nás někdo v lásce podvede) se
dozvíme až z okolních karet. Také by podle mne mohla znamenat, že se dozvíme něco
nového v lásce – buď o člověku, kterého milujeme, nebo třeba pokud jsme sami, že
máme tajného ctitele.
Práce
V otázkách práce může to znamenat, že najdeme novou práci, nebo se nám dostaví
nějaký průlom.
Pokud jde o konkrétní zaměstnání, tak buď něco obecně spojeno s knihami – například
knihovník, práce v papírnictví, atd.; nebo něco spojeno s výzkumem, či znalostmi –
tedy například vědec či učitel.
Zdraví
Ve zdraví může kniha znamenat buď něco kolem mozku, či nějaké skryté případy. V
každém případě bych řekla, že to nebude moc dobrá karta pro zdraví – ale samozřejmě
opět záleží na okolních kartách a okolnostech.
Čas
Z hlediska času je kniha spíše spojena s číslem 26 – tedy třeba 26. den v měsíci – nebo
znamená, že prostě ještě čas není znám, dokud se věci více nerozvinou.
Člověk
Jako člověka karta kniha představuje většinou inteligentního, či inteligentně
vypadajícího člověka. Také to může být někdo, kdo skrývá tajemství, má hlubokou
mysl, či vypadá tajemně.
Tarot
Abychom zjistili, která karta k ní sedí podle tarotu, musíme to nejdříve převést na
karty hrací. Samozřejmě nebudou zcela stejné, ale můžeme je alespoň porovnat. A
jakožto hrací karta je to 10 kulových (kárových). Káry jsou v tarotu pentakly. A už
z tohoto vidíme, že to sedět nebude. A to proto, že se znalostmi a intelektem jsou
obvykle spojovány karty mečů, ne pentaklů. Tady na tom se nám tedy ukazuje, že
lenormand a tarot se opravdu liší i významy – protože 10 pentaklů znamená rodinu
a získání spíše materiálních věcí.
Rada
Jako rada by nám kniha říkala, že bychom si měli o věci více zjistit, než se do něčeho
pustíme. Prakticky bychom se měli zamyslet – nad tím, co bychom se měli dozvědět
a naučit, nebo nad tím, jestli bychom měli něco skrývat nebo ne.

Řekla bych, že tato karta není ani pozitivní, ani negativní – prostě jen záleží na okolních
kartách, protože kniha je spíše neutrální.
A teď se podíváme na kombinace s ostatními kartami.
Kniha + Jezdec
V tomto pořadí nám jezdec přijíždí ke knize. Tady by to tedy mohlo znamenat nové
informace, blížící se poznání, či rychle nabyté znalosti. Také by to mohl být chytrý
mladý muž – podle situace možná i učitel, pokud máme učitele, na kterého sedí popis
jezdce.
V opačném pořadí nám jezdec odjíždí od knihy, tedy nám může říct, že nám věc,
kterou hledáme, utíká před nosem. Nebo třeba znalosti, které jsme nabyly, zas rychle
odcházejí. Řekla bych, že by to i mohlo znamenat, že naše tajemství bude odhaleno –
tedy že vlastně jezdec ujíždí s naším tajemstvím ven do světa ho předat dál.
Kniha + Jetel
Tady na pořadí moc nezáleží. Může to znamenat dobré zprávy v učení či něčím s tím
spojeným – například test se nám dobře vydaří. V konkrétních situacích by to mohlo
znamenat i věci jako třeba biologii, kniha, která je zábavnější, než jsme si mysleli, atd.
Kniha + Loď
V tomto pořadí nám loď odplouvá od knihy. Stejně jako u jezdce bych řekla, že to
může být, že nám něco proplouvá mezi rukama, nebo že naše tajemství bude
vyzrazeno. Tady ale jde o velmi pomalý pohyb na rozdíl od jezdce, tedy může mu být
ještě zabráněno. Také by to mohla být nějaká naučná cesta – třeba naučná stezka, nebo
školní zájezd atd.
V opačném pořadí nám loď připlouvá ke knize. Tedy možná se nějaká novina blíží,
nějaké poznání, ovšem bude to ještě trvat. To s tou naučnou cestou stále platí, jelikož
u toho zrovna na pořadí nezáleží.
Kniha + Dům
Tady mi přijde, že se můžeme dozvědět něco o naší rodině, možná i o rodokmenu. To
je v tom dobrém případě – v horším případě to může znamenat tajnou rodinu, nebo
prostě obecně tajemství týkající se naší rodiny.
Kniha + Strom
Tato kombinace by mohla znamenat například znalosti o přírodě – tedy třeba biologii,
atd.
Nebo
třeba
i znalosti
o našich
kořenech
–
rodokmenu.
Pokud to ale vezmeme více obecně, pak by se to mohlo dost dobře týkat našeho zdraví
– tedy že zjistíme něco o našem zdraví, učení se něco o zdraví (na medicínu třeba),
nebo například skryté zdravotní potíže.

Kniha + Mraky
Tady opět závisí na pořadí. V tomto pořadí na mých kartách je směrem ke knize světlá
strana mraků, tedy odcházejí od knihy. První, co mě tu napadá, jsou odhalená
tajemství. Dále pak například nějaké informace, po kterých jsme dlouho pátrali, se
nám konečně ukáží.
Pokud to je v opačné pozici – tedy tmavou stranou ke knize – pak by to mohlo
znamenat, že jednáme na základě špatných informací – znalosti, které potřebujeme,
jsou stále skryté. Nebo před námi někdo skrývá tajemství.
Kniha + Had
Tady bych se opět podívala na pořadí. V tomto pořadí mi had směřuje hlavou směrem
ke knize. Jelikož kniha často představuje také tajemství a had takovou zradu a svádění,
pak mi toto opravdu připadá jako nejlepší kombinace pro nevěru (nebo resp. nejhorší,
protože určitě nikdo není rád, když je mu někdo nevěrný). Pak bych také tipovala lživé
informace – někdo nám třeba podal špatné informace schválně. To by se mohlo
vyskytovat například, když nám někdo dá opsat úkol, a pak zjistíme, že tam schválně
dal špatné odpovědi.
Teď opačná pozice – kdy had odvrací hlavu od knihy. Tady bych řekla, že to může
říct, že máme mylná podezření. Tedy že nikdo nás nepodvádí, nikdo nám nedává
špatné informace. Prostě ty informace, které jsme dostali, nejsou zrádné, jak jsme si
mysleli.
Kniha + Rakev
Rakev často znamená změnu či konec něčeho. Čili opět to může znamenat, že tajemství
budou odhalena. Také by to mohl být doslova konec knihy – třeba naše oblíbená série
už nebude mít pokračování, jak jsme doufali. Ale také může značit negativitu, tedy by
to mohly být mylné informace, nebo něco, co jsme našli, je ve skutečnosti horší, než
jsme si mysleli.
Kniha + Kytice
Toto mi opravdu přijde jako vítězství v nějakých znalostech. Třeba, že náš test
opravdu dobře dopadl. Nebo že nám bude třeba darem dána kniha.
Kniha + Kosa
V tomto pořadí mi ostří kosy míří směrem pryč od knihy. Tedy znamenalo by, že zatím
ještě se neodhalí tajemství, kapitola ještě nekončí. Zároveň je tu ale náznak jakéhosi
rychlého švihnutí – proto mi přijde, jakože sice ještě není konec, ale velmi brzy může
nastat.
V opačném postavení, tedy kdy mi ostří míří na knihu, by opět mohlo znamenat toto
spojení konec tajemství, jejich odhalení. Například i nějaký omyl ve znalostech –
například jsme se spletli ve vyhledávání správných informací.

Kniha + Metly
Metly nejsou příliš pozitivní karta, většinou se tu jedná o hádky, ba i o násilí. V
souvislosti s knihou by to nejspíš znamenalo například debaty (například politické),
střet názorů, hádky ohledně informací. Může to znamenat i násilné tajemství – třeba
někdo skrývá, že ho doma bijí.
Kniha + Ptáci
Ptáci jsou taková velmi komunikativní karta. V souvislosti s knihou by se nejspíš
mohlo jednat o nějakou studijní skupinu, diskuzi. V horším slova smyslu by pak
mohlo jít například o pomluvy (kdy větší skupina mluví o tajemstvích). Anebo třeba
tajnou skupinku.
Kniha + Dítě
Nejdříve tedy obecně – mohlo by jít třeba o studenta, nebo o chytré dítě. Nové
informace například.
Teď k pozici – v této pozici je dítě otočeno směrem ke knize. Tedy mohlo by jít
o navrácení se k dětským knihám, pohádkám. Také by mohlo to znamenat, že ohledně
tajemství – svých či ostatních – jednáme příliš infantilně. A třeba práce, kterou jsme
sepsali – studijní myslím – je příliš dětská, infantilní.
V opačné pozici – kdy se dítě odvrací od knihy – by mohlo jít o to, že se odvracíme už
od pohádek a podobných dětských věcí, nebo třeba i mladistvých věcí, a raději se
zaměřujeme na vážnější vědomosti, vážnější práce.
Kniha + Liška
V tomto pořadí mi liška směřuje směrem ke knize. Tedy měli bychom si dát pozor,
jelikož informace, které jsme získali, jsou nejspíš špatné či podvodné. Také bychom si
měli dát pozor, jestli někdo nejde po našem tajemství.
V opačném pořadí mi liška odchází od knihy. Tedy nebezpečí, které jsme předvídali,
buď neexistuje, nebo již odchází. Mylné informace jsou opraveny.
Kniha + Medvěd
Medvěd nám znamená jistou autoritu, někoho silného, v horším případě i agresi. Tedy
mohlo by to znamenat někoho autoritativního se znalostmi – chytrý muž či učitel či
vědec. Obvykle náš nadřízený. Také by mohlo jít o nějaké tajné věci, jako i nelegální.
Kniha + Hvězdy
Toto by mohlo znamenat nějaký náš sen v oboru znalostním či tajném se stává
skutečným. Nebo třeba si informacemi najdeme nějaký nový cíl, nebo nás informace
posunou k němu blíž. Také by mohlo jít o proslavení se v tomto oboru.

Kniha + Čáp
Tady nám v tomto pořadí čáp odlétá od knihy. Tedy může to znamenat posunutí se
dál v oboru studijním/znalostním (například maturita).
Na druhou stranu v opačné pozici, tedy kdy nám čáp přilétá ke knize, přijde mi, že
tady zdržujeme postup, zůstávání na místě, rozhodnutí zůstat v oboru, který jsme si
zvolili.
Kniha + Pes
Pes je, jak se říká, nejlepší přítel člověka. Přijde mi tedy, že nám to říká o studijním
kamarádovi – například spolužák. Nebo něco podobného. Také značí loajalitu, tedy
třeba někdo, kdo si vezme naše tajemství do hrobu.
Kniha + Věž
Věž obvykle znamená skutečně fyzickou věc, tedy budovu. V kombinaci s knihou by
to pak mohlo znamenat knihovnu, školu, univerzitu, vědeckou laboratoř, atd.
Kniha + Zahrada
Zahrada obvykle znamená něco veřejného, tedy by to mohla být opět knihovna či
škola, nebo třeba také veřejně známé knihy či veřejná tajemství.
Kniha + Hora
Konkrétně by to mohlo znamenat například studium geologie. Dále například bloky –
jako spisovatelský blok.
Kniha + Cesty
Jelikož cesty znamenají rozhodování a možnosti, jednoduše tu jde o to, že máme více
možností ve vzdělání, rozhodujeme něco o vzdělání či o něčem pracujícím se
znalostmi.
Kniha + Myši
Myši znamenají obvykle starosti a strach. Opět, tady prostě jde o to, že nám studie či
něco co pracuje s vědomostmi dělá starosti, či že z toho dokonce máme hrůzu.
Kniha + Srdce
Tady by mohlo jít o tajnou lásku či aféru. Ale na druhou stranu to také může být láska
s někým inteligentním.
Kniha + Prsten
Tady by to byly nějaké studijní závazky – může to být závazek, který jsme třeba si dali
sami, že vystudujeme třeba tuto školu, nebo třeba vztah mezi námi a spolužáky, nebo
učitelem.

Kniha + Dopis
Toto by znamenalo novinky ohledně znalostí – například vyloženě přijímací dopis, že
nás přijali na univerzitu.
Kniha + Muž
Jednoduše chytrý muž (či někdo s mužskou energií), nebo nějaký muž v oblasti
s vědomostmi – učitel, vědec, ...
Kniha + Žena
Prakticky to samé – chytrá žena (či někdo s ženskou energií), nebo nějaká žena
v oblasti s vědomostmi – učitelka, vědkyně, ...
Kniha + Lilie
Lilie obvykle znamená něco staršího. Tedy řekla bych, že může jít o starší znalosti
a vědomosti – jako třeba alchymie. Nebo třeba i starší svazky někdy z dávných dob.
Kniha + Slunce
Opět slunce je takové pozitivní, tedy opět to tu znamená nějaký úspěch – třeba
u zkoušek.
Kniha + Měsíc
Měsíc znamená spíše intuici, představivost a uměleckost. Takže by to mohla být nějaká
umělecká díla, fantasy příběhy, či třeba duchovní rozvojové knihy.
Kniha + Klíč
Klíč nám tu vlastně odemyká knihu – mohl
myšlenkový/vědecký průlom, či odhalení tajemství.
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Kniha + Ryby
Ryby obvykle se zabývají spíše financemi, ale také dobrodružstvím. Mohly by to být
tedy informace finanční – finanční poradce, či vyloženě nějaká kniha. Nebo
dobrodružné knihy apod.
Kniha + Kotva
Může to znamenat třeba dosáhnutí našich cílů studijních, či dlouhotrvající studium.
Také to, že naše tajemství nebudou vyzrazena – jelikož kotva znamená také stabilitu.
Kniha + Kříž
Tady to značí spíše obtíže se znalostmi – tedy například s projektem nebo se školou.
Také by to mohlo znamenat studii náboženství, náboženskou školu.

2) Kytice vs. Zahrada
Tady už to vezmu spíše krátce.
Když řeknu, co mají tyto dvě karty společné, je to nejspíš to, že se obě zabývají
'veřejností'. Kytice to má jakožto pozvání, trávení času s lidmi, zahrada obecně prostě
jako veřejnost, u toho většinou záleží pak na kombinaci s dalšími kartami.
Z toho už je vidět, co vlastně mají rozdílné. Zahrada je většinou jako fyzické místo –
prostě něco veřejného – třeba škola, park, opravdu zahrada. Zatímco kytice je spíše
o tom pozvání, o trávení času s ostatními, či také s dary.

3) Komunikační karty
Kytice
Tady jde o to, že většinou jde o nějaké dary nebo o pozvání a takové věci vždy také
indikují jistou komunikaci.
Ptáci
Ptáci obecně znamenají takové povídání si, drby, tedy jednoduše komunikaci. Na mé
kartě jsou například vyobrazeni 2 ptáčci na větvi, jak si špitají.
Dopis
Přestože dopis často také znamená nějaké novinky, jistě také značí komunikaci. Jelikož
když někomu dopis pošleme, už takto s ním komunikujeme.

4) karta Rakev pozitivní
Toto je vlastně docela jednoduché. Je to vlastně stejné i s kartou Smrt v tarotu. Spousta
lidí si myslí, že smrt musí znamenat něco strašného, protože je pro ně smrt samozřejmě
hrozná a spousta lidí se jí bojí. Ale obvykle to znamená ukončení něčeho a počátek
něčeho jiného. Pokud se tedy dlouho s něčím trápíme, pak nám může vážně přijít
vhod.

5) karta Ptáci negativní
Karta ptáci je taková karta pro komunikaci. Proto v negativním smyslu může
znamenat například drby a pomluvy. Také by mohla znamenat přelétavost, drobné
hádky, hašteření se, nebo i chaos.

6) zkušenosti
Příliš zkušeností s lenormandem nemám (resp. ne zajímavých). Často se mi ale stává,
že si je vyložím, a jejich význam mi dojde, až když se to opravdu stane. Takhle jsem
dostala několik karet, a pak se moje mamka náhodně rozhodla, že mi projde telefon.

Byla to tak trochu katastrofa (právě proto nemám moc dobré zkušenosti s kartou
Rakev ani u tarotu s Věží).
S tarotem mám více zajímavostí – jelikož už jsem stejně limit přesáhla a není to jen
o natahování, tak ji tu krátce popíšu. Jednoduše se mne jedna žena zeptala, jestli mohu
udělat výklad, co jí chtějí sdělit její duchovní rádci. Ty jsem nejdříve kontaktovala
kyvadlem, řekli mi, že mám udělat výklad Keltského kříže – kterým mi nejdříve chtěli
popsat situaci. Takže tímto jedním výkladem jsem zjistila, že se zrovna stěhuje, jaké
má ohledně toho starosti, jak příšerný život tam do té doby měla, a až pak jsem měla
vykládat karty od nich jako radu.

7) oblíbená karta
Tohle snad ani nejde příliš rozepsat, jelikož má oblíbená karta je nejspíš prostě Jetel. A
to jednoduše kvůli jeho pozitivitě. Zatím se mi nikdy nestalo, že by ve výkladu
znamenal něco špatného, minimálně vždy zlehčil jeho význam. Proto jsem si ho zřejmě
oblíbila.

