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1.1. Interpretacja połączeń karty GłupIec

0 – I – „wieczne dziecko”; dobry kompan, wesoły towarzysz zabawy; dobra impreza w towarzystwie ró-
wieśników; dziecko, które szybko i łatwo nawiązuje kontakt z otoczeniem.
0(o) – I – destrukcyjne kontakty z rówieśnikami, nieumiejętność uczenia się na własnych błędach; trud-
ność w rozpoczynaniu nowych działań, w zrobieniu pierwszego kroku.
0 – I(o) – kłopoty w kontaktach z rówieśnikami; problemy w komunikacji, wady wymowy – przede 
wszystkim jąkanie się.
0(o) -I(o) –brak równowagi: co innego robię, co innego myślę, co innego czuję i co innego mówię; dziec-
ko, które ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.

0 – II – Wielkanoc; początek nauki; dobra matka rozumiejąca potrzeby dziecka; macierzyństwo, duma 
i zadowolenie z sukcesów dziecka.
0(o) – II – kłopoty wywołane przez dzieci, dziecko, które sprawia przykrość matce; nieodpowiedni mo-
ment na rozpoczynanie nauki, trudności w nauce, niezdany egzamin.
0 – II(o) – destrukcyjna matka; plotki, osoba, która uwielbia mówić o innych i może posunąć się aż do 
oszczerstwa; człowiek, który źle czuje się na łonie natury.
0(o) – II(o) – trudności podczas porodu; ograniczenie umysłowe; zdziecinniała matka, która wymaga 
opieki; dziecko, a nawet dorosły, który znęca się nad zwierzętami.

0 – III – macierzyństwo, ciąża, młoda matka; odpowiedni czas do rozpoczynania nowych działań zawo-
dowych i  materialnych; dobre kontakty z kobietami we wszelkich dziedzinach.
0(o) – III – problemy z małymi dziećmi; ostrzeżenie przed inwestowaniem; złe pomysły, niedojrzałe kon-
cepcje; trudna szefowa, skomplikowane relacje z kobietami w pracy.
0 – III(o) – trudności materialne w okresie dzieciństwa; bezsensowne interesy, nieudolność w pracy; 
ostrzeżenie przed niepożądaną ciążą.
0(o) – III(o) – bieda w dzieciństwie; obniżenie poborów, dochodów, własne błędy przyczyną problemów 
materialnych; kłopoty z utrzymaniem porządku i czystości.

0 – IV – nowa praca, awans; młody tata; krótki wyjazd służbowy; nowe pomysły związane z pracą zawo-
dową; bardzo ruchliwe i absorbujące uwagę dziecko. 
0(o) – IV – mężczyzna, który nie dojrzał do ojcostwa, ktoś, komu dziecko przeszkadza w karierze; więk-
sze ambicje niż predyspozycje; szef, który torpeduje inicjatywy podwładnych.
0 – IV(o) –  nowy pomysł, który może doprowadzić do krachu kariery; przymus działania, a w konse-
kwencji kłopoty, człowiek, który najpierw robi, potem myśli.
0(o) – IV(o) – utrata pracy, spadek pozycji zawodowej; brak inicjatywy, szczególnie w odniesieniu do 
mężczyzny.

0 – V – chrzciny lub komunia; zapowiedź ojcostwa; rozpoczęcie nauki w państwowej szkole wyższej; 
nowicjat, wstąpienie do klasztoru; dziecko wychowywane tradycyjnie, często przez dziadków. 
0(o) – V – problemy z zapłodnieniem, choć jest ono możliwe dzięki zmianie trybu życia (dotyczy mężczy-
zny); bierne podejście do spraw wiary i religii.
0 – V(o) – dziecko wychowywane bez ojca; człowiek wychowywany w oderwaniu od swoich korzeni; 
bunt przeciwko ojcu.
0 (o) – V(o) – bunt przeciw religii i tradycji, w której człowiek został wychowany; odrzucanie autoryte-
tów; dziecko, które przysparza trosk swemu ojcu.

0 – VI – początek nowego uczucia; właściwa decyzja, prawidłowy wybór drogi życiowej, konsekwencja; 
prowadzenie domu otwartego; dziecko-przylepka, które wszyscy lubią;.
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0(o) – VI – dziecko utrudnia relacje między partnerami; karta-rada: nie rozpoczynać nic nowego związa-
nego z mieszkaniem; naiwne decyzje; ostrzeżenie przed nowym związkiem.
0 – VI(o) – konieczność dokonania remontu mieszkania; nieprzemyślane decyzje; człowiek kochliwy, 
który często zmienia partnerów.
0(o) – VI(o) – w związku nie będzie dzieci; zła decyzja, nieprzemyślany wybór; niechęć do realizowania 
podjętej decyzji; ostrzeżenie przed organizowaniem imprezy w domu.

0 – VII – początek biznesu; impuls do robienia kariery; korzystna podróż na terenie kraju; kurs prawa 
jazdy, pomyślnie zdany egzamin na prawo jazdy; ciekawe wiadomości; sukces dzieci.
0(o) – VII – kłopoty w podróży (często techniczne z samochodem); wyjazd dziecka; wiadomość, na którą 
długo się czekało; karta-rada: w biznesie nie wprowadzać nic nowego.
0 – VII(o) – niepotrzebny pośpiech; inicjatywa, która nie wpłynie na karierę; niepomyślne wiadomości; 
ostrzeżenie przed podróżą własnym środkiem transportu.
0(o) – VII(o) – niemożność zrobienia kariery lub jej koniec; trudności w odniesieniu sukcesu; ostrzeże-
nie przed podróżą; złe wiadomości; karta-rada: nie zmieniać pracy.

0 – VIII – początek sprawy urzędowej lub zawodowej, która zakończy się pozytywnie; adopcja dziecka, 
załatwianie spraw urzędowych związanych z dziećmi.
0(o) – VIII – kłopoty dziecka z prawem, ustanowienie kuratora; karta-rada: nie zaczynać nowych spraw 
urzędowych, a zakończyć stare; zbędne wahania.
0 – VIII(o) – trudna sprawa urzędowa; wojna o dzieci podczas rozwodu; karta-rada: zacząć sprawy urzę-
dowe, gdyż i tak są nieuchronne; sprawy sądowe dotyczące dzieci, np. o alimenty.
0(o) – VIII(o) – pomysł, który doprowadzi do przestępstwa; przestępstwo popełnione przez nieletniego; 
problemy z nauką na poziomie szkoły podstawowej; nieumiejętność zdawania egzaminów.

0 – IX – ponowne rozpoczynanie pracy, którą już się wykonywało; osoba wychowywana przez dziadków; 
krótka podróż związana z pracą do miejsc, w których się jeszcze nie było.
0(o) – IX – dziecko, które wykorzystuje finansowo swoich dziadków; problemy z przejściem na emerytu-
rę; dziadkowie, którzy nie widują wnuków.
0 – IX(o) – człowiek, który wcześnie utracił dziadków; niechęć do przejścia na emeryturę; powrót do 
starych, kiedyś zaniechanych spraw.
0(o) – IX(o) – zatwardziały, stary dureń; człowiek, który nie myśli o zabezpieczeniu materialnym na sta-
rość; skleroza, starcze zdziecinnienie.

0 – X – początek nowego cyklu; zwrot w stronę lepszego, nowego; zainicjowanie nowej, bardzo korzystnej 
inwestycji; łatwość zdobywania pieniędzy; dobra passa.
0(o) – X – karta-rada: nie wprowadzać żadnych zmian we wcześniej podjęte decyzje związane z pieniędz-
mi; strata finansowa podczas podróży; wydatki związane z dziećmi.
0 – X(o) – karta-rada: nie inwestować przynajmniej przez najbliższy miesiąc; wyjazd związany z pracą 
nie przyniesie zysków; dziecko zgubi lub straci pieniądze.
0(o) – X(o) – bieda i nędza; działania, które skończą się bankructwem, wypadek losowy związany z klę-
skami żywiołowymi; duże wydatki finansowe na dzieci.

0 – XI – duża energia; żywe, ruchliwe dziecko; pobicie rekordu, zdobycie pierwszego miejsca w sporcie; 
rozpoczynanie nowych przedsięwzięć; rozwinięcie swojego potencjału. 
0(o) – XI – dziecko bardzo ruchliwe, skłonne do skaleczeń i drobnych urazów; osoba, która w dzieciń-
stwie doświadczyła przemocy. 
0 – XI(o) – chęć rozpoczęcia czegoś nowego, ale brakuje sił fizycznych; niemożność fizycznego zrealizo-
wania pomysłu; choroba dziecka związana ze spadkiem jego sił witalnych.


