
  

Vážený uživateli,

děkujeme Vám za objednání personalizovaného výkladu aplikace Magický tarot lásky!

Láska – cit, který pohne i horou, je-li opětován, a dokáže ničit, je-li pošlapán. V minulosti,

kdy se svazky mezi partnery uzavíraly hlavně z ekonomických důvodů, a na city se nebral

ohled, vznikaly nešťastné lásky, které často končily tragicky – kdo by neznal smutný konec

Romea a Julie?

Dnes se sice můžete zamilovat podle svého srdce, nikoli podle stavu majetku, bohužel ale

nedokážete ovlivnit, jaké city k vám bude chovat váš vyvolený. A i když spolu máte něžný a

romantický vztah, ani vám se zřejmě nevyhnou problémy typické pro dnešní uspěchanou

dobu. Také jste se dostali do situace, v níž si nevíte rady? Chcete vědět, co jste v minulosti

udělali špatně? Zajímá vás, jakým způsobem se bude vyvíjet váš vztah? Na všechny tyto

otázky vám odpoví náš magický tarot lásky, který je tady právě pro vás. Nebojte se svěřit

svůj problém tarotovým kartám, jejich poselství vám poskytne návod k tomu, kterým

směrem se vydat.
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Vámi vybrané karty
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PARTNER – Jeho vztah k Vám
  

Karta vyložená na této pozici vám prozradí, zda je k vám protějšek naprosto upřímný a něco

důležitého vám netají. Vaše pochybnosti se rozplynou a vy si konečně uvědomíte, jak na tom

vlastně jste. Některá zjištění sice nemusí být příjemná, ale probuzení do reality může být

impulsem k tomu, abyste se rozhodli udělat něco se svým životem. Zřejmě přijdete o iluze, ale

posunete se tím správným směrem. A i když vám tarotové karty oznámí konec jedné životní

etapy, za dveřmi je nový a vzrušující začátek.

  Vybrali jste si kartu

  Císařovna

  

Pozitivní:
radost, plodnost, bohatství, láska, hojnost, péče, přirozenost, spokojenost, sebepochopení,

zamilovanost, štěstí, vnitřní síla

Negativní:
podléhání iluzím, závislost, nepochopení, touha vlastnit za každou cenu, chybné hodnocení

situace, zahálení, klam, faleš

Císařovna připomíná, že život je neustálá obnova a vše musí být v pohybu. Představuje tu část,

která roste a vyvíjí se. Vše, co se děje nyní okolo vás, je předobrazem plodnosti a energie. Není

vyloučeno, že se o své slovo přihlásí nový život. Změny, které proběhnou, budou na vás mít

pozitivní účinek. Radujte se ze života a přijímejte s díky všechno, co přijde, i když to může být

trochu neobvyklé a zvláštní. Nastal čas, abyste vybočili ze zajetých kolejí a vykročili jiným

směrem než ostatní.
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MINULOST – Jak jste milovali
  

Chcete-li pracovat na tom, aby se váš vztah dál vyvíjel, měli byste vědět, jaké správné či špatné

kroky jste v minulosti v tomto směru učinili. Zde najdete příčiny vašich současných potíží a

návod k tomu, jak je úspěšně vyřešit. Nikdy není pozdě na to, abyste se pokusili napravit, co

jste nevědomky pokazili. I když jste mnohokrát chybovali, získali jste moudrost vyplývající z

osobní zkušenosti, kterou vám nedokáže nic nahradit. Do dalších dní vstupujete s vírou, že si v

budoucnu povedete mnohem lépe.

  Vybrali jste si kartu

  Král holí

  

Pozitivní:
nečekaný začátek, varování před bouří, pomoc z vyšších míst, energie, originální nápady, rychlý

vývoj situace, odvaha

Negativní:
pýcha, panovačnost, tvrdohlavost, neústupnost, povyšování se nad druhé, vznětlivost,

bezohlednost, neochota prohrávat

Vaše vystupování na veřejnosti i doma mělo své kladné ohlasy. Rozdávali jste radost svým

optimistickým přístupem ke všem těžkostem, byli jste zářným příkladem pro všechny okolo

vás. Vaše nadšení inspirovalo a věřili jste ve fungování přírodních principů. To vám otvíralo

dveře k srdcím milovaných. Nikomu jste nedokázali odmítnout pomoc, dokonce ani v případě,

kdy jste na tom sami nebyli zrovna nejlépe. Projevovali jste přirozenou empatii i soucit s těmi,

kteří neměli takové štěstí jako ostatní. 
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PŘÍTOMNOST - Takto milujete nyní
  

Tato karta ukazuje, jak v současnosti zúročujete plody svojí minulé práce. Pokud jste zaseli

kvalitní osivo, naplňuje vás pohled na vaši úrodu štěstím, v opačném případě trpíte nouzí a

zaplavuje vás zoufalství. Ať už se ve vašem vztahu děje cokoli, neberte to jako trest, ale spíš

jako poučení. Čím statečněji přijmete los osudu, tím snadněji proplujete všemi životními

peripetiemi. Cítíte-li se blažení, přesto si hlídejte to, co jste si vybudovali, pocit štěstí bývá

prchavý a zmizí dřív, než se nadějete.

  Vybrali jste si kartu

  Sedm pentaklů

  

Pozitivní:
světlo v temnotách, chuť žít, šance na úspěch, pomoc od blízké osoby, vyřešení sporů ve

vztahu, změna přístupu, důvěra

Negativní:
snové představy, pasivita, bezdůvodná lenost, překážky, sebelítost, vypočítavá osoba, špatný

směr, zkáza, přehnané požadavky

Snažíte se nyní porozumět sami sobě i nepříznivým schématům, která se ve vašem životě

periodicky opakují. Materiální nedostatek úzce souvisí s vaším vnitřním přesvědčením, že si

něco nezasloužíte. Stejné je to i v osobních vztazích. Jestli si odpíráte lásku, bude vám

odepřena. Odhoďte tyto myšlenky. Vesmír vám bohužel dopřeje i to, co ve skutečnosti

nechcete, pokud na to intenzívně myslíte. Vymažte ze své hlavy všechna negativa a přejte sami

sobě jenom to dobré. Uvidíte, že se to brzy změní.
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BUDOUCNOST - Tak to může být
  

Moudré knihy říkají, že to, jak se chováte v současnosti, přímo ovlivňuje váš budoucí život.

Nepodceňujte tato slova a dobře si zapamatujte, co vám v tomto směru sdělí tarotové karty,

právě teď máte tu nejlepší možnost, abyste změnili nepříznivou věštbu. Váš osud leží ve vašich

rukách, záleží jen na vás, čeho chcete ve svém vztahu dosáhnout. Existuje několik možností a

každá v sobě skrývá jiný potenciál. Pokud se váš vztah chýlí ke konci, bude zřejmě lepší

neprodlužovat delirium a v klidu a v tichosti se rozloučit.

  Vybrali jste si kartu

  Tři poháry

  

Pozitivní:
spolupráce, radost, oslava úspěchu, příznivé okolnosti, láska, dobrý osud, příjemné události,

tolerance, nesobeckost

Negativní:
nepříznivé události, nechuť jít dál, nepochopení situace, nepřizpůsobivost, egoismus, úřední

spor, odříkání, uskromnění

V lásce nastává bezstarostný stav, kdy se prostě a jednoduše radujete z přítomnosti toho

druhého. Nejspíš půjde o něco nečekaného, třeba vás protějšek najednou požádá o ruku. Může

se také stát, že mu oznámíte své těhotenství. Ať už pro vás budou tyto zprávy méně či více

potěšující, je čas slavit. Starosti teď hoďte za hlavu, měli byste se pořádně rozloučit s právě

končící etapou vaší cesty, brzy nastane nová fáze vašeho života. Možná se na to ještě necítíte

připraveni, ale vývoj nezastavíte.  
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PŘEKÁŽKY – To Vám stojí v cestě
  

Tarotová karta, která stojí na tomto místě, vás informuje o tom, že problémy se už objevily a

nelze je přehlížet. Nečekejte, až se věci vyřeší samy, mohlo by to dopadnout ještě mnohem hůř.

Neplačte a neobviňujte druhé, raději zmobilizujte veškeré síly a pusťte se do práce. Šťastný

konec vám nikdo zaručit nedokáže, ale vždycky si můžete říct, že jste pro to udělali maximum.

Možná se teď cítíte úplně na dně, ale příště to budete zase vy, kdo se bude smát. Štěstěna je

zkrátka značně vrtkavá a nedá se uplatit.

  Vybrali jste si kartu

  Dva meče

  

Pozitivní:
vyrovnanost, nadhled, vyčkávání, vnitřní klid, pozorování, odstup od situace, odpočinek,

napravení chyb, starostlivost

Negativní:
nesoustředěnost, špatný úsudek, chybný postoj, potíže v zaměstnání, ztráta energie, zbytečný

boj, nervozita, vnitřní napětí

Pohoda, která mezi vámi panuje, by mohla být narušena pouze tehdy, jestliže uklidnění pouze

předstíráte. Možná máte pocit, že je to nutné, protože si ze všeho nejvíce přejete prožívat

pěkné a sluncem prosvětlené dny. Nikdy si ale nelžete, později by se to i tak projevilo. Jednejte

vždy upřímně a na rovinu, to jediné vám zaručí v životě úspěch. Jakmile začnete svému

protějšku něco skrývat, okamžitě na vás pozná, že něco není v pořádku. Začne-li na vás

vyzvídat, zamotáte se do svých lží ještě víc.

                               7 / 8



  

Shrnutí
  

Možná jste překvapeni či zaskočeni něčím, co jste rozhodně nečekali, tak to ale bohužel na

světě chodí. Citové záležitosti mezi dvěma zamilovanými lidmi mívají zpočátku medovou

příchuť, někdy ale po čase sklouznou spíš k hořkému pelyňku. Pokud vám výklad magického

tarotu lásky nepřinesl moc příznivé informace, nezoufejte, stále ještě existuje vysoká šance, že

dokážete tyto záležitosti ovlivnit ve svůj prospěch. V životě není nic nemožné a třeba to

budete právě vy, kdo dokáže pohnout nebem i zemí.
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