Vážený pane Nováku,
Vítejte u věštby Tarotu měsíce a děkujeme, že jste si jej zakoupili. Tato věštba vám objasní
aktuální měsíc: co vás potká, čeká, čeho se máte držet, co naopak opustit a čeho se stranit.
Jestliže je před vámi rozhodující zkouška, tarot měsíce vám přiblíží i to, jakými cestami
může postupovat. A protože je zaměřen vždy na ten jediný, určitý měsíc, v němž je věštba
prováděna, je také přímější a smysluplnější.

Obecně lidé se často sami sebe ptají: "Jak budu tento měsíc úspěšný?" Pro vás je nyní tato
cesta k odpovědi snadnější, neboť je vám poskytnut náhled možnosti, jak celá záležitost
bude probíhat. Věštba je o to smysluplnější, neboť k tomu také poskytuje výklad cest, které
mohou vést ke kýženému, upozorňuje na případná rizika, radí, co je zapotřebí učinit a čemu
je možno se přiučit. Výklad jednotlivých pozic vám pak velmi jasně naznačí, kterou cestou
se dát. 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.

Vámi vybrané karty

Jak budu tento měsíc úspěšný?
Odhaluje možnosti, které před sebou máme, ukáže směr, kterým je vhodné jít, co vyzdvihnout
a čeho se naopak vyvarovat. Může značit nejen aktuální dění, ale i momentální duševní
rozpoložení tazatele, takže je takovým návodem k tomu, co se nejspíše bude dít. Měřítko, jak
bude tazatel úspěšný, odhaluje také skryté možnosti, které máme a kterých můžeme využít. Ve
svém základu odhaluje míru úspěchu ale i neúspěchu.

Vybrali jste si kartu

Devět pentaklů

Dostává se vám toho nejlepšího, co jste si mohli přát. I když možná jste dlouho pracovali a
snažili jste se bez úspěchu, nyní se konečně dočkáte vytouženého ovoce, plodů vaší práce.
Máte mnoho možností, jak získat to nejlepší. Nastává velice příznivý měsíc, takže se rozhodně
nezdráhejte něčeho dosáhnout. Jsou k vám nakloněny příznivě nejen karty, ale i vesmír. To je
neuvěřitelná příležitost k tomu udělat opravdu to, co chcete, co jste dlouho odkládali a neměli
na to odvahu. Zvládnete to bravurně.

Na co si dát pozor?
To je důležitá otázka, na níž lidé opravdu chtějí znát odpověď, třebaže se jí mnohdy obávají.
Ale to především proto, že mají pocit, že jde o něco negativního. Ale k obavám není důvod, ve
své podstatě jde vlastně o návod k tomu, čeho se vyvarovat, aby riziko, které případně hrozí,
bylo vymýceno, anebo zcela odvráceno. Vlastně je to hodně pozitivní informace, nebo spíše
sdělení, které vede k pozitivnímu výsledku. Samozřejmě je to jen varování, které může a nemusí
tazatel dodržet. Samotné konání už je jen na něm.

Vybrali jste si kartu

Věž

Na přílišné utlačování zvenčí. Budete se najednou cítit jako v zajetí moci, nebudete smět udělat
krok, nebudete se rozhodně cítit dobře. To, čemu jste možná doposud věřili, se jedním
momentem zcela změní a vám nadělá pěknou paseku v mysli, ale i na duši. Dejte si pozor
zejména na nehody, pády, úrazy, které ještě svojí všímavostí můžete ovlivnit, a také pozor na
nebezpečí, hazardování s životy i majetkem. Dávejte prostě tento měsíc obzvlášť pozor na to,
co se děje a včas se snažte situaci řešit.

Co se tento měsíc naučím?
Ze všeho, co v životě zažijeme, prožijeme, vzniká nějaká poučka, nebo by alespoň měla. Proto
si i z každého měsíce bereme poučení, díky kterému se stále učíme vést věci plynulým směrem
kupředu. To je velmi důležité pro další fungování a vzdělávání pro budoucí život. Mnohé životní
lekce si třeba ani neuvědomíme, nebo je bereme jako svízel, která nám zabránila dosažení
úspěchu či štěstí. Jenže často je to právě naopak a tato pozice, tedy především informace v ní
obsažená, vám bude užitečná právě k tomu, abyste rozpoznali, co je potřebné, co je dobře, že
nastalo nebo naopak nenastalo.

Vybrali jste si kartu

Osm holí

Jít si za svým stůj co stůj. Nebudete si brát servítky a poběžíte jako sprinter na trati. Možná
překvapíte i sami sebe, jak pohotově dokážete zareagovat na zadané situace. Určitě si tento
měsíc nesednete, ale zvládnete mnoho úkolů i něco navíc. Budete s sebou spokojeni a to, co
vám měsíc přinese, bude i rozdělení úkolů. Pochopíte rychle, oč běží a také si uděláte
přehledný plán, jak se k danému cíli dostat. Možná budete působit jaksi unáhleně, jenže většina
vašich spolupracovníků uvidí vaše záda.

Závěr
Věříme, že jste ve výkladu Tarotu měsíce našli pro vás velice důležité informace, které povedou
k dalším životním úspěšným krokům. Samozřejmě, že každý měsíc je jiný, jak se říká, situace se
mění každým okamžikem, proto se neváhejte na tuto věštbu opět obrátit, kdykoliv to budete
potřebovat. Může potvrdit váš velký úspěch, či vás povzbudit, pokud pro vás uplynulý měsíc
nebyl zrovna úspěšný. V tom je také to kouzlo, každý měsíc je vlastně novým začátkem, novou
startovní čárou, kdy znovu hledáme naději, nové možnosti a cesty vedoucí ke kýženému cíli.
Budeme rádi, když se opět na tarot měsíce obrátíte.
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