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Jasnovidectví a věštění - astrologie, numerologie, výklad 

karet Tarot, křišťálová koule a jiné metody 
 

 

Věštění je způsob, jak poznat svou minulost, současnost, budoucnost či karmu 
 

 

          K poznání toho, co nevíme a chceme vědět, a to nejen o sobě, ale i o druhých, můžeme 

využít nabídky různých způsobů, jak toho dosáhnout. Můžeme využít celou řadu možností, 

jako je například astrologie, numerologie, psychometrie, výklad karet - Tarot, věštění z 

křišťálové koule, odpovědi siderického kyvadla, astropsychologie, chiromantie, výklad snů, 

kávová sedlina atd. 

 

          Jasnovidectvím a věštěním můžeme také zjistit karmu a osud, nebo i informace o tom, 

jaký bude průběh, konec nebo výsledek nějakého děje, procesu nebo akce, můžeme 

diagnostikovat zdravotní stav kohokoliv, a to vše kdykoliv a kdekoliv. Stoprocentní jistotu a 

spolehlivost výsledků věštění nelze nijak zaručit. Ta je závislá na více či méně ovlivnitelných 

i námi neovlivnitelných faktorech, třeba i na kvalitě a spolupráci druhých. 

 

 

Na nás je rozhodnutí - čemu nebo komu chceme více věřit 
 

          K provádění jasnovidectví a věštění se dnes používají různé nástroje a pomůcky, včetně 

dokonalých počítačových programů. Ty jsou vhodné zejména pro numerologii a astrologii, 

dokáží rychle vypočítat a ukázat postavení planet v zadaném místě a čase pro astrologa nebo 

rovnou poskytnou vyhodnocení a věštbu.  

 
 

 
 
 

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno 

chápat jako iluzi (Albert Einstein) 
 

 

          Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už 

teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a 

prostoru. 

 

          Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může 

využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do 

budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly. 
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Jasnozřivost - prekognice 
 

          Prekognice je věštecká schopnost vidět nebo vědět o událostech dříve než k nim 

skutečně dojde. Prekognice je podobná jako předtucha nebo tušení. Předtuchy se často 

objevují ve snu i bdělém stavu, podobně jako tušení (jasnozřivost). 

 
 
 

 

 

Oblasti věštění: 
 

 

Věštění v přítomnosti konkrétní osoby, v nepřítomnosti na dálku a podle 

nástrojů a pomůcek 
 

 

• věštění s nutností přítomnosti konkrétní osoby / astropsychologie, chiromantie, diagnóza, 

 

• věštění v nepřítomnosti konkrétní osoby na dálku / astrologie, numerologie, 

psychometrie, diagnostika, 

 

• věštění podle pomůcek věštce / výklad karet Tarot, křišťálová koule, siderické kyvadlo, 

výklad snů, jiné metody. 

 

 

 
 

 

 

Věštění s nutností přítomnosti konkrétní osoby 
 
 

Astropsychologie 
 

          Astropsychologie je esoterická disciplína užité astrologie, která při výkladu věštby 

využívá poznatky získané z různých typů horoskopů a také poznatky z psychologie a 

psychoanalýzy. 

 

 

Chiromantie 
 

          Chiromantie je způsob věštění ze znaků a čar na rukou, kdy se hodnotí délka, hloubka, 

tvar, směr atd. čar dlaně. Čáry jsou jedinečné (jako otisky prstů) a odrážejí stálé vlastnosti 

zkoumaného, jeho prožité životní situace a taktéž i informace pro obsah věštby. 
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Věštění v nepřítomnosti konkrétní osoby na dálku 
 
 

Astrologie 
 

          Astrologie (hvězdopravectví) je obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi 

aktuálním postavením kosmických těles (konstelace hvězd) a právě probíhajícími i budoucími 

ději na určitém místě Země. Planety mají svůj odlišný charakter a vliv na Zemi a na její 

obyvatele a jejich vzájemná kombinace určuje obsah věštby. 

 

          Součásti astrologie je i zvěrokruh (zodiak, zvířetník), obsahující 12 souhvězdí, jejichž 

přítomnost na obloze v době narození jedince určuje obecně jeho povahové rysy, schopnosti 

charakterové a jiné vlastnosti. 

 

          Stará západní tradice astrologie je dnes propojena a zkombinovaná s mnoha 

orientálními, indiánskými a pohanskými astrologickými systémy a vytvořila poněkud 

nepřehlednou změť astrologického symbolismu a interpretačních metod. 

 

 

Numerologie 
 

          Numerologie je číselná mystika, založená na čtení informací z čísel. Věštění vychází se 

z přesného data a času narození, ze kterého se vypočítávají životní a jiná čísla a jejich různé 

soustavy a sestavy, které tvoří základ pro výklad věštby. Výklad lze provádět v přítomnosti 

jedince nebo i na dálku, lze věštit prakticky cokoliv (to platí i pro většinu věšteckých metod). 

 

 

Psychometrie 
 

          Psychometrie je jasnovidecká schopnost věštit konkrétní osobě v její nepřítomnosti  

prostřednictvím předmětu, který takové osobě patří nebo k ní má nějaký přímý vztah. Tento 

zástupný předmět (substitut) umožňuje spojení esoterika s jeho majitelem a při věštbě se drží 

v ruce nebo jinak vnímá.  

 

 

Diagnostika 
 

          Diagnostika zdravotního stavu je součástí psychotronické léčby a může probíhat 

kdykoliv a kdekoliv. Diagnostika pracuje více s informacemi, a to nejen v poznávání, ale i 

v ovlivňování. Samotný proces diagnostiky léčitelem totiž zanechává stopy v organizmu 

pacienta a tím je už částečně i ozdravným procesem, neboť při něm probíhá např. čištění 

organizmu, které napomáhá uzdravení. 
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Věštění podle pomůcek věštící osoby 
 
 

          K provádění jasnovidectví a věštění se dnes používají různé nástroje a pomůcky, včetně 

dokonalých počítačových programů, které dokážou rychle vypočítat a ukázat postavení planet 

v zadaném místě a čase pro astrologa nebo rovnou poskytnou vyhodnocení a věštbu.  

 

 

Horoskop 
 

          Nejznámější oblastí astrologického zkoumání je popis vztahu postavení astrologických 

planet v okamžiku narození na člověka pomocí astrologického diagramu zvaného horoskop. 

Je to schematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky, který slouží jako podklad 

pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu apod. Horoskopy bývají pro 

větší srozumitelnost převedeny do písemné formy. 
 

 

 

Vykládací karty - Tarot 
 

          Výklad karet (kartomantie) - výklad (věštba) z karet. Pro věštění karmy, osudu, 

minulosti, budoucnosti nebo skryté současnosti z karet se používá buď tarotových 

(obrázkových, cikánských, magických) nebo klasických hracích (mariášových) karet. Karty se 

vykládají v určitém systému a každý kartář má svou metodu výkladu. 
 

 

 

Křišťálová koule 
 

          Křišťálová koule (krystalomantie) představuje magické zrcadlo, kterým můžeme 

nahlížet do minulosti i budoucnosti a zobrazovat cokoliv z reálného i astrálního světa. 

Křišťálová koule je přepážka (rozhraní) mezi reálným a astrálním světem a lze v ní sledovat 

pozitivní i negativní věci. Lze tak vstoupit do kontaktu s astrálním světem. 

 

          Pravá křišťálová koule musí být vyrobena z přírodního křišťálu - polopropustného 

nerostu, nikoli z křišťálového nebo dokonce obyčejného skla. V praxi však může funkci 

křišťálové koule převzít jakýkoli předmět, kterému zkušený esoterik přisoudí vlastnosti a 

funkci pravé křišťálové koule a jako takový jej použije. 
 

 

 

Siderické kyvadlo 
 

          Siderické (hvězdné) kyvadlo je esoterická pomůcka ve formě zavěšeného předmětu 

volně drženého v ruce mezi palcem a ukazovákem, která reaguje (nebo nereaguje) kývavým 

pohybem na dotazy esoterika, který ze směrů pohybů, jejich intenzity a charakteru vyčte 

(vnímá) obsah odpovědi. K rozpohybování kyvadla dochází neuvědomělými (podvědomými) 

pohyby svalů esoterikovy ruky. Je možné také využít různých pomocných obrazců nebo 

stupnic. 
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          Siderické kyvadlo je možné také využít jako virguli například k hledání vody nebo 

některých nerostů pod zemí, ale také v medicíně při hledání postiženého místa na lidském těle 

nebo nějakého místa na mapě. 

 

          Kvalita a spolehlivost výsledků práce se siderickým kyvadlem je závislá na více 

podmínkách, například na momentální kondici - fyzické i psychické, na prostředí, ve kterém 

se s kyvadlem pracuje (jeho energetický potenciál, vliv geopatogenních zón, přítomnost 

druhých osob nebo jiných zdrojů negativních energií), taktéž na hloubce soustředění a transu 

apod. Práce s esoterikou je všeobecně vysoce energeticky náročná a vyčerpávající, proto je 

vhodné při nižším potenciálu vlastní vitální energie tuto činnost omezit. 

 

          Důležitá je také jasnost a zřetelnost - srozumitelnost, jednoduchost a jednoznačnost 

kladených otázek nebo přání, což zvýší přesnost či relevantnost odpovědí siderického kyvadla 

(a to platí taktéž i pro jiné techniky získávání informací). Také je vhodné kyvadlo (i jiné 

pomůcky, například Tarotové karty nebo virgule) často čistit od případných negativních 

energetických nábojů (to se týká i rukou před každou prací), a to nejlépe nad plamenem a 

rovněž je nedávat nikomu do rukou, půjčovat atd. 

 

          Pokud kyvadlo nereaguje, nedochází ke kontaktu a spolupráci esoterika s jeho 

podvědomím, jeho svaly v ruce nedostávají potřebné impulsy k pohybu. Odpověď nelze 

vlastní vůlí nijak ovlivnit ani si ji vynutit, neboť zde se jedná o komunikaci oblasti vědomí s 

podvědomím a to je funkčně i hierarchicky nadřazené oblasti vědomí. 

 

          Pokud kyvadlo stojí a neodpovídá, příčin může být několik: otázka je nesprávně či 

nejasně položená (otázku položit jinak, jednoznačněji, jasněji a jednodušeji), otázka je 

nevhodná nebo otázka nemá odpověď, málo hluboký trans (nedostatečné soustředění,málo 

vložené energie), kyvadlo je infikované cizí energií (nutná očista kyvadla i rukou), neznámé 

příčiny (komunikovat později nebo jindy). 

 

          100% jistotu a spolehlivost výsledků práce, a to nejen se siderickým kyvadlem, ale i s 

jinými pomůckami a technikami v oblasti esoteriky nelze nijak zaručit. Ta je závislá na více či 

méně ovlivnitelných i námi neovlivnitelných faktorech, třeba i na kvalitě a spolupráci 

druhých. Je třeba se spolehnout na vlastní vnímání kvality, hloubku transu nebo i intuici a 

empatii. Také lze využít své praktické zkušenosti, například odhad nebo porovnání se svými 

předchozími výsledky. 
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Výklad snů - snář 

 

          Výklad snů je způsob věštění využívající informace z obsahu prožitého snu. Využívá se 

předpokladu, že sen odráží taktéž i informace „o“ nebo „z“ budoucnosti, neboť sen není 

vědomý a subjektivně ovlivnitelný. Sen vzniká ve stádiu hlubokého spánku a nevědomí, je 

nezávislý, abstraktní a mimo realitu. Pro vlastní výklad snů se používají snáře, obsahující 

různé situace a jejich význam. 

 

 

Kávová sedlina a jiné metody 
 

          Kávová sedlina (lógr) apod., resp. její tvar je artefakt, který slouží jako zdroj informací 

pro výklad věštby. Posouzení a diagnostika tvaru sedliny, její vyhodnocení a určení jejího 

významu je u těchto kreativních metod vždy čistě subjektivní záležitostí. Totéž se týká i lití 

olova do vody, automatické kresby apod. 
 

 

 

 
 
 

 

Jasnovidectví, věštění i prekognice jsou vykonávány pro dosažení 

pozitivních změn ve všech oblastech 
 

 

          Rychlé a efektivní řešení všech problémů je možné pouze díky včasným informacím. 

Prekognice může také přinést i jiné užitečné informace - třeba jak dopadne nějaká akce apod. 

 

          Výhodou je zde možnost kombinace více vzájemně souvisejících činností a jejich 

současná realizace. V rámci možností je zaručena maximální anonymita, diskrétnost a etika.  

 

          Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich 

náročnosti a potřeby opakování), přičemž náklady jsou jen zlomkem hodnot, které lze těmito 

činnostmi získat 

 

 

Otakar Jalůvka 

 
http://www.jaluvka.com/esoterika-jasnovidectvi-vesteni-astrologie-tarot-vyklad.htm 

otakar@jaluvka.com 

+420 608 665 185 
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