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pomáha každému v každej situácii



Čím sa najviac zaoberáte?
 Robím aj bielu mágiu prinavrátenie vzťa-
hu alebo partnera. Dokážem posielať po-
zitívnu energiu na špeciálnu oblasť života 
a naozaj to funguje. Veľa ľudí si myslí, že 
mi ide iba o peniaze, ale keď vidím, že 
mágia u človeka nebude fungovať, tak 
mu to poviem na rovinu a tým to končí. 
Mojim cieľom nie je obrať ľudí o peniaze, 
ale pomáhať ľudom, preto prispievam aj 
na charitu pre týrané ženy a dokonca od-
povedám na otázky aj zadarmo pre tých, 
ktorí si to nemôžu dovoliť. Telefonický 
hĺbkový výklad života je za 37 €. Robím 
aj mini veštbu, odpoveď na 2 otázky za 
10 €. Osobná hĺbková veštba je za 50 €, ku 
ktorej dostanú klienti ochranný náramok 
na mieru ako darček odo mňa. Veštba je 
zadarmo, ľudia platia iba za čas, ktorý 
im venujem, lebo nikto vám dnes nebu-
de venovať čas len tak, keďže čas je to 
najdrahšie, čo v živote máme. Využívam 
svoj neskutočný dar a pomáham tým veľa 
ľuďom a sú mi  za to nesmierne vďační 
a využívajú moje služby pravidelne. Teší 
ma ich spokojnosť.

Kedy ste v  sebe objavili jasnovidecké 
a veštecké  schopnosti? 
Jasnovidecké a veštecké schopnosti som 
objavila v šiestich rokoch, keď mi zomrel 
brat a objavoval sa mi ako duch a dlhé 
roky som sa s nim denne rozprávala. 
Vždy mi povedal, čo sa stane a pomáhal 
mi v živote a pomáha mi dodnes . Moje 
schopnosti som postupne rozvíjala štú-
diom tarotu, pretože ma to veľmi zau-
jímalo a strašne bavilo. Je to moja práca 
ale aj môj koníček. Robím to veľmi rada 
a venujem sa tomu už  viac ako 18 rokov.

Čomu všetkému sa venujete?
Výkladu budúcnosti z tarotových kariet, 
bielej mágii, očiste karmy alebo priestoru, 
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Podľa skúseností dlhoročných klientov je najlepšou vešticou na 
Slovensku a v Čechách. Zakladá si na spokojnosti klientov a má 
individuálny prístup ku každému. Veští bohatým, aj chudobným, 
chorým aj zdravím, vysokopostaveným politikom ale aj  obyčaj-
ným ľuďom. Denne pomáha desiatkam ľudí vyriešiť ich problémy, 
nejasné situácie, ktoré ich trápia a nasmerovať ich na správnu 
cestu života. Teší ju, keď im môže pomôcť posunúť sa v živote ďa-
lej alebo odbúrať zlé energie a byť šťastnejší. Niekoľkým ľuďom 
dokonca zachránila život, lebo sa chceli zabiť, ale predtým ju ešte 
kontaktovali a dokázala im pomôcť a dodnes jej  za to ďakujú.

J
asnovidka

ich k tomu správnemu riešeniu,  ktoré im 
v živote pomôže. Za určitú dobu mi po-
tom volajú, že im veštba vyšla a že sú mi 
veľmi vďační za pomoc a tým pádom sú 
šťastnejší. Veľa ľudí si nevie rady s urči-
tými situáciami a vtedy je veštba veľmi 
hodnotná. Osobná veštba je u mňa 50 €, 
ale hodnota, ktorú klient získa do života 
je niekoľko stoviek €, niekedy až tisícok.

Ak má niekto vážny problém, ste ochotná 
za ním vycestovať?
Áno, mám tú možnosť aj prísť ku klien-
tovi domov, samozrejme táto veštba je 
finančne nákladnejšia. Každému kliento-
vi vysvetľujem, že veštba je zadarmo, ale 
platia iba za môj čas, ktorý im venujem. 
Čas je najhodnotnejšia vec, ktorú môžete 
niekomu venovať. 

Veštíte aj na diaľku?
Služba, ktorú odporúčam, je veštenie cez 
telefón. 90 % ľudí si ju zvolí, lebo účinok 
je taký istý, ako osobný výklad. Ľudia 
ušetria čas a peniaze za cestovné náklady. 
Väčšinou  úspešní a vysoko postavení ľu-
dia chcú prísť osobne, lebo môžu mať od-
počúvaný telefón  nechcú, aby sa niekto 
dozvedel veci, ktoré sú iba medzi mnou 
a klientmi. Zakladám si na diskrétnosti 
a dôvere. Preto s mojimi klientmi pracu-
jem dlhodobo. Tí, ktorí si  u mňa nechajú 
vyveštiť, už nikdy nejdú k inej veštici, ale-
bo ak nejakú vyskúšajú, vrátia sa ku mne 
so slovami, že ja som najlepšia.  

Ako ďaleko dopredu viete povedať, čo 
ľudí čaká? 
Je to sporné. Niektorí ľudia chcú vedieť si-
tuáciu do roka a niektorí do 5 rokov. Je to 
podľa záujmu ľudí, je to naozaj veľmi in-
dividuálne. V niektorých situáciách viem 
predpovedať aj 10 rokov dopredu. 

S  akými problémami na vás ľudia obra-
cajú? 
Je to rôzne. Väčšinou majú problém s lás-
kou, v rodine, v práci, s financiami, alebo 
celkovo s cestou ich života. Chcú vedieť, 
či ten partner je pre nich ten pravý, alebo 
či majú zmeniť prácu alebo keď sa neve-
dia rozhodnúť pri určitých veciach pomô-
žem im nájsť ten správny smer, aby boli 
šťastnejší a posunuli sa v živote. Podni-
katelia napríklad chcú vedieť, či projekt, 
ktorí chystajú, je ten správny, či prinesie 
úspech, alebo či im to niekto neprekazí. 
Dokonca aj politici si nechávajú veštiť 
ako sa im bude situácia v politike vyvíjať. 
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vykladať karty na stôl a vytvorím keltský 
kríž, ktorý ukáže jeho minulosť. Väčšina 
klientov je v šoku, keď im poviem veci,  
ktoré o sebe vedia iba oni sami, vtedy za-
čínajú veriť, že mám naozaj neskutočný 
dar. Potom im poviem veci z prítomnosti, 
že ako sa im darí, kde pracujú a informá-
cie o rodine a deťoch. Karty mi to presne 
ukážu a keďže viem s nimi veľmi dobre 
pracovať, informácie sú veľmi presné. 
Za dlhé roky, čo to robím sa mi nestalo, 
že by som sa v niečom mýlila. Aj veštby 
budúcnosti vychádzajú veľmi presne. 
Dokážem klientom poradiť, ako sa môžu 
veciam vyhnúť, alebo čo zmeniť, aby 
sa mali lepšie.  Väčšinou  je to o zmene, 
ale ľudia si to nechcú pripustiť a niektorí 
nedokážu zmenu uskutočniť a nič sa im 
tým pádom v živote nezmení. Skôr sa im 
život iba zhorší. Denne pomáham ľudom 
a nasmerujem ich na lepšiu cestu života, 
keď vidím v kartách, čo im život ponúka. 
Dokážem ľuďom otvoriť oči a presvedčiť 

maľovaniu energetických obrazov, posie-
laniu pozitívnej energie na špecifickú ob-
lasť  života.

Akým spôsobom vykladáte klientom bu-
dúcnosť? Používate pri tom nejaké po-
môcky?
Veštím z Rhodigových tarotových kariet 
alebo anjelských kariet. Veštba prebieha 
tak, že najskôr poviem minulosť, prítom-
nosť, budúcnosť a okolitú energiu. Napo-
jím sa na energiu klienta a pomoc kariet 
sa mi krásne vyloží a vidím celý život člo-
veka, ktorému vykladám.. 

Aké postupy používate, ako vyzerá vaše 
stretnutie s klientom?
Keď príde klient osobne, ponúknem 
mu kávu alebo čaj, usadím ho do kresla 
a opýtam sa, čoho sa veštba bude týkať. 
Zamiešam karty a vytvorím 3 kopy, z kto-
rých si klient vyberie. Pravá, ľavá alebo 
stredná. Z tej kopy, ktorú vyberie, začnem 

podarilo na základe bielej mágie, ktorú 
robím. Málokto tomu verí, ale je to naozaj 
možné a veľa ľudí sa o tom presvedčilo 
a dodnes sú spolu. Veštbou zistím, či je to 
možné a keď to možné nie je na rovinu to 
poviem a ľudia sú mi vďační, že vidia, že 
mi nejde o peniaze, lebo napríklad biela 
mágia stoji okolo 500-1000 €. Ľudia majú 
dennodenne veľa problémov, ktoré ne-
vedia riešiť. Najhoršie je keď natrafia na 
veštkyňu, ktorá ani nemá žiadny dar, iba 
berie od  ľudí peniaze a čo je najhoršie, že 
ešte týmto ľuďom dokonca uškodí. Veľa 
klientov sa na to sťažuje, a preto majú nie-
ktoré veštkyne zlú reputáciu. Dokonca im 
povie, že ich čaká posledný rok ich života, 
len aby si nechali veštiť a získala od nich 
peniaze. Ja dokonca ponúkam garanciu 
vrátenia peňazí, keď klient nie je s mojou 
prácou spokojný, alebo, keď mu niečo ne-
sedí. Toto neponúka žiadna iná veštkyňa 
a ešte nikdy nikto nechcel peniaze vrátiť. 

Všetky tieto veci dokážem celkom presne 
vyčítať z kariet. 

Dá sa podľa vás zmeniť osud človeka?
Dá sa. Je to len o prístupe samých seba 
k životu. Veľa ľuďom pomôžem otvoriť 
oči a nasmerujem ich na lepšiu cestu ži-
vota a sú mi za to nesmierne vďační.  Či 
už ide o zmenu práce, zmenu vo vzťahu 
alebo zmenu bydliska. Ľudia nemajú radi 
zmenu, ale ja ich k tomu namotivujem 
a tí, ktorí chcú zmenu k lepšiemu ma po-
čúvnu a nasledujú moje rady a po nejakej 
dobe mi volajú a ďakujú, že im to naozaj 
pomohlo. 

Viete pomôcť v každej situácii?
Áno, viem pomôcť v každej situácii .. 
Najskôr treba hĺbkovo objasniť problém 
a pomocou  hĺbkovej veštby v kartách 
nájdeme riešenie na akúkoľvek zlú situ-
áciu alebo negatívnu energiu, prekliatie, 
závisť,  urieknutie, problém vo vzťahu, 
v rodine, v práci, v podnikaní a celkovo 
v živote. Dokonca aj s duchmi viem ľu-
ďom pomôcť, ako sa ich zbaviť alebo ich 
pritiahnuť na svoju stranu, aby im pomá-
hali a nie škodili.  Všetko sa dá vyriešiť, 
len to chce čas a správny postup. 

Aké najvážnejšie problémy ľudí sa vám 
podarilo vyriešiť?
Záchrana ľudského života bola pre mňa 
asi takou najzávažnejšou. Volal mi človek, 
že sa rozišiel a že sa ide zabiť a dokázala 
som mu pomôcť a dodnes sú spolu a sú 
šťastní. Záchrana vzťahu alebo dokonca aj 
prinavrátenie vzťahu sa mi niekoľkokrát 

Kontakt: 
www.vestica.eu      

vesteniegerta@gmail.com      
+421 918 412 567  
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