
Barbarin pogled v kavo 

 
Spoštovani gospod Janez! 

 

Usedlina na dnu skodelice jasno ponazarja, da se dogajanja iz preteklosti v 

prihodnosti nadgradijo. Kot pravite, ste pili z levo roko, zato je dogajanje na 

vaši strani v tem trenutku osredotočeno na številne pogovore, ki jih imate z eno 

ali več osebami. Polni ste idej, zamisli, ki jih morate povedati na glas, zato pri 

vas vidim bolj pogovore, medtem ko je drugih dogajanj malo. Na trenutke se v 

vaše misli prikradejo temni oblaki, ki pa so povsem odveč in kakor hitro pridejo, 

tako hitro tudi odidejo. Trenutno jih imate a vas ne ovirajo na poti in že počasi 

odhajajo. Nečesa si močno želite, to pa je povezano tudi z eno od poti, na katero 

bo oseba, na katero mislite, odšla. 

 

Na nasprotni strani bo oseba, na katero najverjetneje mislite, šla na tri poti (če 

bi mi poslali tudi sliko zunanjih delov šalice, bi lahko videla ali so te poti čez 

mejo ali zgolj v kraju, kjer biva). Najbrž gre za poslovne poti, ki so vnaprej 

načrtovane. Opravljene poti so pomembne, saj bodo omogočile razvoj nekega 

'zarodka', kar pomeni rojstvo nekega posla, novih idej ali novih začetkov na 

poslovnem področju, ki so lahko tudi nadgradnja obstoječega posla. Uspeh si 

upravičeno obetata od prve poti. Želje se ureničijo, pot te osebe ni zaprta, kar 

pomeni, da ni ovir. Na tretji poti bo oseba najbrž imela finančni izdatek, ki ne bo 

velik, bo pa potreben za to, da se pot v celoti uresniči. To gre lahko za kako 

vstopnino, plačilo pristojbine na seminarju, lahko je to strošek za pot, skratka 

izdatek, ki ga bo z lahkoto poravnala. Kmalu zatem, ko bo oseba ustvarila 

'zarodek', se bodo odprle številne možnosti za delo ali pa bo posel zacvetel. 

Vidni sta tudi dve poti, ki sta povezani z morjem, v prihodnosti pa jih bo najbrž 



še več, vendar so v tem trenutku le nakazane. Besede, ki peljejo do tega zarodka, 

kažejo na to, da boste to osebo najbrž vi malo usmerjali, ji svetovali ali jo 

spodbujali pri tem, kar počne.  

 

'Pene' v notranjosti šalice so na celem notranjem robu, kar pomeni, da si vi in 

oseba nasproti vas nečesa močno želite in tudi, da sta miselno usklajena 

oziroma povezana. Oseba, ki se bo lotila novih projektov ali nadgradila 

obstoječe, bo čez čas ponosna ali jo bodo pohvalili. Dolga obleka v kateri je na 

dnu skodelice, namreč pomeni čast, priznanje, uspeh. Za tem stoji sicer še 

mnogo dela in truda a ji bo uspelo. Na trenutke a le za hip bodo tudi nad njo 

priplavali oblaki, ki se bodo v trenutku tudi razblinili.  

 

Naj vas in vaše drage objame obilje. Prisrčen pozdrav do prihodnjič, Barbara 


