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Úvodní slovo o vesmírných zákonitostech

Dnem početí každého jedince se otiskuje mapa hvězdného nebe toho času a
místa. Děje se tak ve vibračních hodnotách do vlastností každého jedince a na
tyto lidské vlastnosti je pak dále v průběhu našeho života působeno, a to až do
jeho konce, za jistých konfigurací, konstelací a aspektací nebeských těles. Tím
je působící vibrace zbarvena.
Na novou cestu Životem dostává od svého Stvořitele každý z nás k pouti po
této Zemi tř i dary. Je to téměř doslova cosi jako ve známé pohádce O třech
sudičkách, předoucích svorně osudovou niť nad kolébkou novorozeněte.
a) Zde jsou zmíněnými třemi dary pro každého z nás nepochybně Gen Boží do
srdce každého  který v praxi představuje schopnost člověka poznat a umět také
rozlišit dobré od špatného. To je proto, aby se nikdo a nikdy nemohl vymlouvat
na to, že třeba nevěděl. Tento první dar tedy způsobuje, že každý rozpozná na
základě svého vnitřního cítění a dobře ví, co by nikdy neměl činit, aby
neubližoval.
b)Tím druhým darem je otisk vlastností, vibrací z nebeských těles, do
tvorby našich vlastností, jakož i genetiky z rodu každého jedince. Na tyto je pak
dále působeno za jistých okolností přes naši nervovou soustavu. Děje se tak za
jistého uskupení nebeských těles a vlastnost se buď potlačí, a nebo zvýrazňuje.
Ani toto však není ještě natolik jednoduché. Působí zde navíc celá paleta,
představující doslova komplex hodnot v každé z jednotlivých vlastností, a tato se
dál ještě podle rozvoje každého jedince dotváří. Pro nás zde zůstává úkolem ve
svých hodnotách se sami poznat a naučit se umění sebeovládání a sebekontroly.
K tomu je třeba mít laťku svých životních hodnot vždy dostatečně vysoko.
Jenom zajištěním svého osobního růstu a sebezdokonalování má každý z nás,
pokud jde o konání, plnou svobodu.
c) Třetím darem je osud, který nad tím vším bdí jakožto prodloužená ruka
samotného Stvořitele. Podle vnitřního vývoje každého člověka buď dovolí, a
nebo nedovolí, někdy větší, jindy menší, odchylky, jež mohou vést k odklonu
od Božího plánu, který byl před naším znovuvtělením (reinkarnací) předem
každému z nás předložen. Jinak řečeno  sami jsme si jej zvolili a prosili o něj
v rámci zákona karmy  příčin a následků, setby a sklizně za své činy v
minulosti.
Tím si vysvětlujeme také i skutečnost, proč musí právě osud zasáhnout vůči
nám někdy i tvrdě, abychom si uvědomili jisté hodnoty a hranice.
Člověk byl již od samých počátků své existence na Zemi tvorem
společenským. Vznik jakéhokoliv společenství potom také vždy přímo zákonitě
vyvolával tu nejpestřejší mozaiku lidských vztahů. Jedině díky existenci
pospolitostí a následně přitom i kvalitě mezilidských vztahů mohl člověk na
Zemi vlastně do dnešních dnů též přežít.

Z mé několikaleté praxe formou přímé spolupráce s lidmi na základě úspěšně
prováděných výkladů z karet a zvláště pak při vyjasňování osobních otázek v
životě lidí jsem jednoznačně nabyla zkušenosti, a tím i přesvědčení, že právě
největší množství dotazů a problémů zároveň, jež si žádají poskytnutí rady a
často s tím hledání konečného východiska z dané situace, se dotýká vztahů mezi
lidmi, od nichž se v lidském životě mnohé odvíjí. Dále se lidé přirozeně zajímají
v nemalé míře o možnosti uspokojování svých hmotných potřeb a sledují rovněž
cestu sebevyjádření, seberealizace a osobního rozvoje.
Přitom není vůbec nejmenších pochyb o tom, že přední místo v mezilidských
vztazích snad odjakživa, co se stal člověk člověkem, to jest  rozumnou, myslící
a pro svoje různé potřeby cílevědomě konající bytostí, zaujímají z oblasti šíře
mezilidských vztahů vztahy partnerské, také přátelství, sympatie a jim podobné
náklonnosti, vesměs tedy záležitosti citů, důvěry a lásky.
Mezi nimi se opětovně řadí na přední místo nejenom vztahy mezi osobami
opačného pohlaví, ale i narušené, mnohdy krizové rodinné vazby, které mají
dosti často svůj původ ve vzpomínkách na krušné dětství, zasunutých v
hlubinách našeho podvědomí a dosti často přímo souvisejí i s dobou před naším
narozením, když se jako takové pak rovněž dotýkají osudového řetězce příčin a
následků určité kvality dle toho, jak jsme si tyto již předtím sami vysloužili
zejména v našich karmických životech.
O karmě a všem, co s ní úzce souvisí, hovoří mimo jiné podrobněji dále již
moje encyklopedická kniha, která se v roce 2002 dočkala svého v pořadí již 7.
vydání  „Zrcadlo okultismu aneb využití tajných věd".
Vlastní a největší význam mezilidských vztahů pak spočívá především ve
skutečnosti, že se z nich mnohému naučíme. Tím současně získáváme
nesmírnou pomoc ve svém vnitřním rozvoji, osobním růstu a usnadňujeme si do
značné míry svůj pozemský život v mnoha směrech.
Posláním této knížky, doplněné ve svém závěru mimořádně bohatým a
názorným Velkoobsažných atlasem jasnozřivé kartomantie, tedy je seznámit Vás
blíže s různými druhy dnes nejběžněji používaných i snáze přitom též
dostupných karet, určených pro účely výkladů budoucích událostí v našem
životě, s jejich nejrozmanitějšími obsahovými významy a detailní technikou, tj.
způsoby, jak tyto karty vykládat tak, aby se staly Vašimi nejspolehlivějšími,
jakož i nejrychlejšími, pomocníky a rádci na Vaší osudové cestě.

