
  

Vážený pane Nováku,

Děkujeme za zakoupení věštby Tarotu dovolené, která má přiblížit, v jaké situaci se

nacházíte a co můžete tedy od své letošní dovolené čekat. Karty vám naznačí, co je pro vás

klíčové a zejména to, čeho se máte držet, nebo čeho naopak vyvarovat. Zvláště v době

dovolených, při pobytu na neznámých místech může hrozit střet nepříjemných momentů.

A právě karty tarotu vám mohou předpovědět, jak si počínat, aby k takovým událostem

nedošlo, případně jak z nich, lidově řečeno, nejlépe vybruslit.  

Je naším potěšením, že jste se obrátili právě na výklad tarotových karet přímo pro

dovolenou. Občas v životě máme pocit, že nevíme kudy kam a pokud se rozhodujeme mezi

určitými volbami, například kterou formu dovolené zvolit, může nám věštba jasněji ukázat,

která cesta je pro nás vhodnější. To pak rozhodne i v dalším osudu, který si svépomocí

tarotu můžeme ovlivnit. Je dobré mít se při rozhodování na co obrátit a je moudré, že jste

si jako rádce zvolili právě tarotové karty, které slouží lidem již po mnoho století.  
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Vámi vybrané karty
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Moje očekávání
  

Tato pozice vám ukazuje, co je pro vás důležité a v jakém momentu se na dovolenou

připravujete. Dost může také vypovědět o tom, jakou formu trávení dovolené máte zvolit,

abyste si tak opravdu odpočinuli a splnili si třeba sen bez toho, že budete něčeho litovat. Také

vás může navést na myšlenku, kterou jste třeba i neuvědoměle potlačovali, a tím jste se necítili,

nebo necítíte ve své kůži. Výklad na této pozici vám přiblíží to, co chcete a co tedy zvolit jako

vhodnou alternativu v aktuálním momentu.

  Vybrali jste si kartu

  Svět

  

Třebaže jste dlouho šetřili, abyste se vydali se na pro vás neznámé a kouzelné místo, které si

přejete navštívit už dávno, teď konečně se dostáváte k tomu, že to nastane. Protože peníze jste

asi odkládali nějakou dobu, pak možná máte obavy, ale to je předem zcela normální a běžné,

že se tak také může stát. To, že do dovolené vložíte mnoho, také očekáváte, že se vrátí ve

velkém a tak vás čekají zážitky, jež se nedají jen tak vypozorovat z cest jiných. Těšíte se, i když

máte mnoho rozporuplných obav.
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Očekávání partnera
  

Partnerem je myšlen nejen životní partner/partnerka či přítel/přítelkyně, pro někoho

manžel/manželka, ale i rodina nebo velice blízká osoba. Zkrátka váš doprovod na dovolené, se

kterým se na cestu vydáváte. Poukazuje na jeho/její momentální rozpoložení i na to, co by rád

od dovolené získal, důvody, proč vůbec chce jet. Může také hodně pomoci při rozhodování,

zda zvolit jednu nebo druhou variantu trávení dovolené a tak sladit společné cíle. Díky této

informaci může být dovolená zase o něco lepší.

  Vybrali jste si kartu

  Osm holí

  

Protože partner zpozoroval vaše touhy po dobrodružství, rozhodně nějak extra nesdílí názor

na divokou dovolenou plnou abscesů. Má totiž obavy, že by se to celé mohlo zkomplikovat a

také cítí obavy ze žárlivosti. Těší ho sice vaše společnost, ale předem se nějak nemůže vyznat

v tom, co si o celé plánované cestě má myslet, protože všechno to došlo tak nějak rychle, a ač

to na něj působí žhavě, pak se trochu obává moc akcí, které sice mohou rozpoutat vzrušení,

ale bohužel i tím nesprávným směrem.
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Příležitosti
  

Občas k nám přijdou příležitosti, které tak ale nevnímáme. Věštba na této pozici tak nabízí

informaci o tom, co se může stát a může pro nás být dalším vodítkem v životě. Příležitosti

bychom měli využít, chytnout je za pačesy a nepustit se jich. Mohou být také vodítkem, které

určí nejen směr, kterým se máte vydat, ale také co na cestě nepomíjet, kde máte příležitosti

hledat a co vás může potkat. Ne vždy mohou být příležitosti milé, ale vždy vás posunou dále v

budování osobnosti. Příležitostí rozhodně využívejte.

  Vybrali jste si kartu

  Páže pentaklů

  

Nabídky, které se neodmítají, možná nedostáváte tak často, ale v tuto chvíli je tu skutečně

jedinečná možnost, prožít bezvadnou dovolenou, navíc se o nic nemusíte starat, jiní už udělají

za vás. Velkou výhodou je i to, že se skutečnosti tak nějak střetly v dobrém a vy už se

nemůžete dočkat, až to vypukne. Dostat tak skvělou nabídku se rozhodně nepoštěstí každý

den, jste si toho vědomi a podle toho také postupujete dále. Dovolenou si naprosto užijete, vše

se k vám pohrne, takže máte mnoho příležitostí k radosti.
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Riziko
  

Vždy existuje nějaké riziko, ale opravdu to nejhorší, co vás na dovolené může potkat, je to,

když o něm nemáte tušení. Pozice tak vypovídá o tom, na co se máme zaměřit při plánech, ale

i odjezdech na cesty, také upozorňuje i na to, co bolavého nás může v době dovolené

zasáhnout, takže předem varuje před možnými nepříjemnostmi. Nejedná se o ryze negativní

informaci, ale tu, která vám předem dá směr, kterým se máte ubírat, abyste všechna možná

rizika odvrátili, nebo na ně alespoň byli předem důkladně připraveni. A to je výhoda. 

  Vybrali jste si kartu

  Blázen

  

Vaše spontánnost bude až tak volná, že se může stát něco nepříjemného, nebo akce může mít

dost nedobré následky. Dovolená je sice od toho, aby se člověk odpoutal od běžného

stereotypu a trochu i zariskoval, odvázal se, ale u vás to může občas překračovat meze, takže

vás může čekat o hodně mastnější účet, než jste předpokládali, nebo i nechtěné těhotenství,

zničení trvalého vztahu a tak dále. Proto nezaškodí, když při své zbrklosti se občas budete

krotit, a nebrat úplně všechno na lehkou váhu.
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Výsledek
  

Věštba na této pozici vypovídá celkově o tom, jaká vaše dovolená bude, ale může také

zhodnotit celkovou situaci i to, jak vše nakonec dopadne. Pokud tak máte obavy před

plánováním dovolené, pozice výsledku vám sdělí, jak se budete cítit po návratu, zda jste se

obecně rozhodli správně. Také vypovídá o tom, co jste si během dovolené mohli prožít a jaký z

toho budete mít poté pocit, jak vás může toto poznání změnit nebo přimět ke změně. Hodně

vám také napoví, zda bude dovolená obecně klidná či spíše akčnější.

  Vybrali jste si kartu

  Milenci

  

Až se budete vracet z dovolené a celkově se jí budete sněžit zhodnotit, pak musíte dát za

pravdu, že ať byla jakákoli, pomohla vám se posunout dále. Možná třeba již teď víte, že nikdy

nebudete více chtít navštívit daná místa, zemi, ze které se vracíte, anebo naopak zas zatoužíte

po tom, se opět na místo vrátit. Vaše dovolená vám také ukáže správný směr v životě, takže

partnerský svazek upevní, nebo zcela rozváže. A to je vaše příležitost jít konečně dál, posunout

se z místa. Bude to určitě ten nejlepší krok.

                               7 / 8



  

Závěr
  

Výklad tarotu dovolené není přímým příkazem, jak se máte chovat a co dělat, ale může vám

ulehčit rozhodování a přimět vás k obezřetnosti či popostrčit směrem k odhodlání. Věštba

karet je vidinou toho, co může nastat, a jestliže se vás vzbudí negativní emoce, je to jen pro

včasné varování před riziky. Každopádně vám přejeme, aby se letošní dovolená vydařila dle

vašich přání a abyste na ni ještě hodně dlouho a v dobrém vzpomínali. Doba odpočinku je

potřebná pro relaxaci i při činnostech, na které obyčejně není tolik času.  
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