
  

Vážený pane Komarek,

právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích,

v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých cest a

vy nevíte, kterou z nich si máte vybrat? Zeptejte se našich tarotových karet, poskytnou

vám odpověď na každou otázku. Nečekejte však, že vám karty budou lhát, raději se

připravte na to, že některé pravdy se vám nemusí příliš líbit. Ale takový už je život, nic není

pouze černé nebo bílé, stejně tak za každým úspěchem stojí možnost pádu a každá ztráta

otevírá prostor pro nový začátek.

Nechte tarotové karty, aby vám pomohly při zvažování zásadních životních kroků. Vaše

problémy za vás sice nikdo nevyřeší a konečné rozhodnutí máte vždy pouze ve svých

rukách vy, právě teď ale dostáváte k dispozici nestranného a objektivního pomocníka,

jakým Tarot Rozhodnutí bezesporu je. Ponořte se do zkušeností i moudrosti našich předků,

které mohou dobře posloužit i vám. Najdete v nich souvislosti, jež vám doposud unikaly.
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Vámi vybrané karty
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Co mluví pro?
  

Tarotová karta, kterou si vyložíte na této pozici, vám sděluje, s jakými vnějšími i vnitřními

okolnostmi či vlivy můžete počítat při podpoře svého rozhodnutí. Mnohdy vás upozorňuje na

povahové vlastnosti, jimiž disponujete a můžete je využít ke svému prospěchu. Možná budete

překvapeni schopnostmi, jež se ve vás skrývají, měli byste si ale uvědomit, že některé síly se

zmobilizují až v okamžiku, kdy jsou skutečně zapotřebí. Pokud vám nechybí odvaha, splňujete

základní předpoklad k tomu, abyste uspěli.

  Vybrali jste si kartu

  Smrt

  

Blíží se ukončení problému, který právě teď řešíte. Už brzy obdržíte dobré zprávy, díky nimž se

rychle posunete kupředu. Prožíváte transformaci svojí osobnosti, to staré a nepotřebné pomalu

umírá, aby uvolnilo místo nové bytosti, která všemi svými silami usiluje o dokonalost. Některé

události vás zřejmě trochu překvapí, rozhodně se ale nebudete cítit zaskočeni a vše, co

vstupuje do vašeho života, radostně uvítáte. Tvořivě pracujete na tom, aby pro vás byl proces

přeměny co nejméně bolestný.
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Co mluví proti?
  

Tarotová karta, kterou jste si vyložili na této pozici, vás upozorňuje hlavně na to, jakých

zásadních chyb a omylů se při řešení stávající situace dopouštíte a čeho byste se měli do

budoucna vyvarovat. Některá zjištění se vám mohou zdát neuvěřitelná, zřejmě i poněkud

bolestná, ale zvítězit může pouze ten, kdo si dokáže upřímně přiznat své nedostatky. Nebojte

se pravdy, rozhodně tady není proto, aby vám ublížila, ale především proto, aby vám otevřela

oči a nabídla vám úplně jiný úhel pohledu.

  Vybrali jste si kartu

  Páže pohárů

  

Tak dlouho jste chodili kolem horké kaše, až se všechno pokazilo. Problémy vám nezpůsobily

nepříznivé vnější okolnosti, ale vaše neschopnost učinit jasné rozhodnutí. S největší

pravděpodobností jste se dopustili podvodu, protože jste si chtěli ulehčit své povinnosti a teď

se vám to vrací v jiné podobě. Rada, kterou jste obdrželi, vás povede do zkázy, řiďte se proto

raději svým srdcem, to dokáže rozlišit, co je správné. Neumíte čekat a vaše netrpělivost vám

způsobuje vleklé potíže ve vztazích.
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Výsledek
  

Karta vyložená na této pozici vám ukazuje všechny aspekty vašeho rozhodnutí. Musíte ale

počítat s tím, že za každým „pro“ zároveň může stát i nějaké „proti“. Cesta, kterou jste si

vybrali, zcela jistě povede k cíli, záleží jenom na vás, zda bude rovná a hladká, nebo zarostlá a

plná zákrut a výmolů. Porozumíte-li poselství, které vám přinášejí tarotové karty, a přijmete-li

nevyhnutelné, váš život bude rázem mnohem jednodušší. Některé problémy zmizí téměř samy,

u jiných se náhle objeví řešení.

  Vybrali jste si kartu

  Královna pentaklů

  

Člověk je odjakživa nastaven na život ve skupině, samota pro něj nemusí být vždycky žádoucí.

Přílišná závislost na druhých vám ovšem přinesla potíže, k nimž by nedošlo, kdybyste se snažili

být víc sami sebou. Ve vašem okolí existuje člověk, který se tváří jako váš největší přítel, přitom

vás ale v hloubi duše nenávidí a chystá na vás velkou habaďůru. Buďte opatrní a střezte se

jakýchkoli záležitostí, jejichž důvěryhodnost jste si nemohli dostatečně prověřit, přece se

nenecháte nikým podvést.
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Závěr
  

Tarot Rozhodnutí byl vytvořen speciálně pro ty, kteří marně hledají řešení životních situací, v

nichž se náhle ocitli. Nemusí se ovšem vždycky jednat záležitosti zásadního významu, někdy se

zkrátka nedokážeme správně rozhodnout ani v mnohem běžnějších otázkách každodenního

života. Pomohl vám výklad najít přijatelné východisko z problémů, do nichž jste dostali? Pak

jistě nic nebrání tomu, aby se stal vaším trvalým přítelem a rádcem, který vám ochotně

pomůže v okamžiku, kdy všechno ostatní selže.
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