Vážený pane Novák,
Než se pustíte do věštění, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení této aplikace a na
úvod představili Tarot jako blízkého přítele, který Vám vždy dovede poradit, nic nezastírá a
naopak umožní nahlédnout i do skrytých zákoutí vaší duše.Tarot patřil už od středověku k
oblíbenému zakázanému ovoci, zvláště v Itálii a Francii. Jeho prostřednictvím se dala věštit
nejen budoucnost, ale i odhalovat tajemství minulosti, či rozplétat složité předivo vztahů a
lépe porozumět vlastnímu nitru.

Při výkladu je nutné zapojit vlastní intuici, protože věštba není nikdy úplně konkrétní, slouží
spíše jako indicie, vodítko, které vede k odpovědím na vaše otázky.Erotický tarot ukazuje,
jaká je vaše sexualita, čím Vás Venuše obdarovala a jakému milování dáváte přednost. Také
se dozvíte více o sexualitě partnera, čím byl naopak obdarován on a čím Vás
(ne)překvapí.A v neposlední řadě Vám karty poodhrnou roušku současné situace ve vaší
posteli (ale i jinde), prozradí více o vašem milostném potenciálu a zameditují nad tím, co se
s tím dá dělat.

Vámi vybrané karty

Současná situace
Karta na této pozici Vám poodhalí více o současné situaci. Protože se nejedná o hlavní
zpravodajství či bulvár, nečekejte žádnou reportáž, ale spíše něžnou sondu do vašeho
postelového království (pokud spíte na gauči či pod širákem, nebojte, věštba je flexibilní). V
první řadě se dozvíte, jestli Vám to společně s partnerem klape natolik, že byste mohli začít
stepovat, a sousedi už na Vás podávají žaloby, nebo zda Vám to naopak neklape ani trochu a
sousedi by mohli být spíše pro jednoho z Vás vítanou přestupní stanicí.
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Deset pentaklů

Talent pro milostný život Vám nechybí. Úspěšně kormidlujete ve vlnách touhy a sklízíte
vavříny, jak na poli milostných výkonů, tak citů. Sudičky k Vám byly štědré, a přestože ne více
než k ostatním, Vy dovede rozvíjet všechny své talenty s láskou a houževnatostí. Na co si
potrpíte, jsou konvence, proto Vás lákají tradiční misionářské polohy, ovšem neváháte do nich
vnést vášnivé ozvláštnění. Jste totiž zároveň velmi kreativní a rádi rozvíjíte i tuto vlastnost.
Vaše nejoblíbenější místo je postel.

Vaše sexualita
Karta na této pozici Vám prozradí, jaké nadání Vám Venuše spolu se sudičkami nadělila ve
věcech milostných. Zjistíte také více o svých schopnostech, i když zatím ne to, zda budete
potřebovat navštívit nějakého sexuálního guru. Ale dozvíte se, co Vás rozvášní, a co Vás
spolehlivě promění v ledovou královnu či krále. Výklad je soustředěn na vaši přítomnost, ale
občas poodhalí i něco z vaší minulosti a předestře pár erotických návrhů pro vaše další (nejen)
postelové radovánky.
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Páže pohárů

Sudičky mu nadělily velkou porci ideálů a citu pro romantiku. Umí udělat milostný život hezčí
nejen pro sebe, ale i pro partnera. Zbožňuje malá gesta, něhu a nejistotu prvních doteků, ale i
žhnoucí výbuchy vášně. Pokud se zrovna nevěnuje milování samému, dovede snít doslova s
otevřenýma očima a je šťasten, že mu třeba kolegové v práci nedovedou číst myšlenky. Sice by
možná smekli před jeho fantazií, ale on není právě exhibicionista a rád si nechává svoje malá
sladká tajemství jenom pro Vás.

Sexualita partnera
Karta na této pozici se podívá o něco níže, než jen na zoubek vašemu partnerovi. Abyste
věděli, čím ho potěšit a čím ho zase naopak spolehlivě přimějete změnit lokál. Co Vás bude
taktéž nepochybně přitahovat, je zjistit více o jeho zjevných i skrytých milostných talentech a
jak je případně povzbudit k větším projevům. Výklad je soustředěn na přítomnost, ale i tam,
kde je vliv minulosti nepřehlédnutelný. A někdy Vám vykreslí i erotický obraz budoucnosti po
boku partnera (platný i pro jiné polohy).
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Císař

Vaše postelové království má v současnosti chrabrého, ale i náročného vladaře na svém trůně.
Zda oním pověstným císaře jste Vy nebo váš partner, můžete posoudit jen vy. Každopádně váš
milostný život má určitý řád, nechybí dlouhé předehry ani promilované noci. Navíc nemáte
pocit, že by Vám něco chybělo i mimo zdi vaší ložnice. Císař totiž vnáší do vztahu i materiálno.
Co Vám může naopak scházet, jsou větší emoční turbulence, císař má totiž tendenci spíše
myslet, než cítit, a málokdy ztrácí hlavu.

Potenciál
Na této pozici Vám karta důvěrně prozradí, jaký je Váš sexuální potenciál. Zda si s sebou
výklad vezmete, až půjdete na konkurz do další erotické reality show, ponecháme na Vás.
Možná Vám totiž naopak vyjde, že svůj sexuální potenciál střežíte jako státní tajemství a slovo
sex pro jistotu zkracujete na ex (a nemyslíte tím právě sex s ex), a Vy raději celý výklad uložíte
pěkně šifrovaný do skryté složky. Nezávisle na tom, zda patříte ke lvům (či lvicím), popřípadě
před láskou berete do zaječích, se dozvíte více.

Vybrali jste si kartu

Sedm holí

Vy jste v záležitostech sexu velcí bojovníci. Sudičky Vám daly do vínku ostražitost a
předvídavost, stejně jako nezlomnost a neochotu skládat zbraně. Občas si sice pletete postel s
ringem, ale zase se dovedete rozpálit jako málokdo a jiskrami vášně nechat vzplanout i vašeho
pantera. Umíte jednat energicky a vsadit vše na jednu kartu. A taktéž umíte to, co málokdo,
říkat ne. Zvláště když nemáte chuť. Možná jste někdy příliš rázní a agresivní, ale to je možná
právě to, co partnera umí nabudit.

Co se s tím dá dělat
Karta na této pozici je poměrně vděčná zvláště pro ty, kteří milují různé podnětné návody, ale
k zahození nebude ani pro ty, kteří si návod přečtou, slovy Murphyho, teprve až všechno
ostatní selže. Ať již Vy sami patříte na téma sexu k věčným diskutérům, nebo raději
upřednostňujete praxi, stejně tak jako v jiných oblastech platí, že existuje nekonečně mnoho
způsobů, jak něco udělat, nekonečně mnoho tipů a nekonečně mnoho inspirací. Ideálně, kdyby
to platilo i o nekonečně mnoho vrcholech, ale kdo ví?
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Mág

Ve vašem případě se jedná o nevhodně položenou otázku. To nejdůležitější pro Vás totiž není,
co se s tím dá dělat. Ale zda s tím vůbec chcete něco dělat. Pokud už Vám někdo řekl, že máte
dvě tváře, lhal, protože Vy jich máte rozhodně mnohem víc. Partner má tak s Vámi v závislosti
na situaci jednou Halloween, kdy ho překvapíte ulítlými kostýmy, jindy má zase pocit, zda není
první máj. Jste kouzelník a postelové radovánky s Vámi jsou kouzelné. Jen pozor, abyste nebyl
více režisérem než aktérem.

Shrnutí
Ať již jste s tím, co Vám Erotický tarot prozrazuje, spokojeni či ne, nezapomeňte, že sexualita
se mění v každém okamžiku, stejně jako Vy. To, že čtete tyto řádky, bude již za okamžik
minulostí stejně jako věštba a její poselství a budoucí okamžik se stane novou přítomností.
Proto neváhejte Erotický tarot vyzkoušet znovu. Vždy se o své sexualitě, sexualitě partnera,
současnosti i potenciálu můžete dozvědět něco nového. Stejně jako o tom, co se s tím dá
dělat, aby vaše milování bylo skutečně k pomilování.
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