
  

Vážený pane Nováku,

To, s jakými vrozenými dispozicemi přicházíme na svět a do jakých podmínek se rodíme, je

ovlivněno naším předchozím životem. Tím, jak jsme žili, co se nám podařilo a co naopak

nikoliv. Ve spojitosti s touto problematikou bývá také často hovořeno o karmě. Karmický

tarot ukazuje, jaké kontury má vaše karma. Dozvíte se, čím jste se provinili v minulých

životech a jaká je vaše karmická energie. Jasněji budete mít i o svých karmických kořenech

a o tom, co vás z minulých životů zatěžuje aktuálně. Odkryjí se vám o něco více vaše

možnosti, eventuality a vy budete vědět, co dobrého z minulých životů čerpáte nyní.

Karty vám odhalí karmický potenciál a poradí, jak můžete zpracovat aktuální karmickou

zátěž. Ochuzeni nebudete ani o úkoly a poznání toho, co dalšího si sebou budete moci

odnést do budoucího života. Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet teď!
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Vámi vybrané karty
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Karmická energie
  

Karta na této pozici vám prozradí, jaká minulá provinění leží na vašich bedrech. Dozvíte se více

o tom, čeho jste se v minulém životě dopouštěli, a budete moci nahlédnout i do některých

momentů z vaší minulé inkarnace. Jak došlo ke klíčovým událostem vaší minulosti, se na tomto

místě přesně nedozvíte, ale budete moci pochopit souvislosti, spočívající především ve vašich

tehdejších pocitech a postojích, které vás vedly chovat se takovým nebo onakým způsobem.

Výklad je soustředěn na vaši minulost.

  Vybrali jste si kartu

  Královna holí

  

V minulém životě jste se věnovali požitkům více než čemukoliv jinému. Ve svém soukromí jste

většinou byli více než spokojení a bez výčitek jste si dopřávali všeho, co vaše hrdlo ráčilo.

Uměli jste být přítulní, chápaví, ohniví i šibalští. V povaze jste měli též hru na číhanou. Při svém

mnohdy bohémském stylu života jste však málokdy dbali na opatrnost a ještě méně na

zodpovědnost. Zástup těch, kterým jste někdy jen z rozmaru zlomili srdce, by nebyl právě

malý. Věrnost vám též nic neříkala.
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Karmické kořeny
  

Karta na této pozici se podívá o něco blíže na to, co z vašeho minulého života vás ve vaší

současnosti zatěžuje nejpalčivěji. Abyste věděli, odkud pramení ty různé pocity nebo stále

stejné problémy a situace, které vás nepřestávají potkávat. Co vás bude taktéž nepochybně

přitahovat, je zjištění, jak spolu vaše minulost a přítomnost souvisí. Nakolik si mohou být vaše

minulá a vaše současná já podobna a naopak nakolik mohou být rozdílná. Výklad je soustředěn

na přítomnost, ale minulost je jeho součástí.

  Vybrali jste si kartu

  Osm pentaklů

  

Trpíte momentálně tak trochu citovou nerovnováhou. Rozhodně nejste cholerici, i když

dovedete být úporní jako berani, pokud jste citově zainteresováni. Nyní ale ve vašem světe

většinou vládne trpělivé, někdy spíše nervózní, vyčkávání a pozorování i nejmenších podnětů a

zárodků vaší vnímavosti. Někdy si děláte těžkou hlavu z maličkostí a nevíte následkem

pozůstatků minulosti, kdy jste neuměli naslouchat hlasu vlastního srdce, která cesta je pro vás

ta pravá a kudy byste se měli v životě ubírat.
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Možnosti, eventuality
  

Karta na této pozici vám poodhalí více o vašich možnostech. O tom, co pozitivního čerpáte z

vašeho minulého života, stejně jako o tom, co eventuálně pozitivního z vašeho života byste

čerpat mohli, i když tak zatím nečiníte. V první řadě se dozvíte jakými schopnostmi a

dovednostmi vás minulý život vybavil a nakolik jste či nejste na ně pyšní. Zvolená karta se vám

tak stane malým příručním zrcátkem, které vám umožní nahlédnout blíže na charakteristické

rysy ovlivněné minulým životem, tentokrát pozitivně.

  Vybrali jste si kartu

  Eso pentaklů

  

Každé eso v sobě skrývá nesmírnou energii, jež vám může prospět nebo uškodit, záleží

především na tom, jakým způsobem ji využijete. Chcete-li udělat něco proto, abyste si zajistili

určité materiální zázemí, máte tu nejlepší možnost. Všechno, co si z hloubi duše přejete, se

brzy projeví v nějaké viditelné podobě. Eso Disků vnáší světlo do záležitostí, s nimiž jste si

dlouho nevěděli rady, před vámi se náhle vynoří jasné řešení. Do vašeho života zakrátko

vstoupí změny, bát se jich ovšem nemusíte.
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Karmický potenciál
  

Na této pozici vám karta důvěrně prozradí, jaký je váš karmický potenciál. Zda si z výkladu

vezmete ponaučení, nebo se nad ním jenom zasmějete s přáteli, záleží samozřejmě na vás,

ostatně smích léčí, takže i tato varianta nebude od věci. Každopádně budete moci zjistit více o

tom, jak se vypořádat se stávající karmickou zátěží, jak čelit situacím, které možná už právě

prožíváte, nebo které jsou zatím teprve na spadnutí, a vy máte ještě dostatek času vynaložit

potřebnou energii, abyste zmírnili jejich následky.

  Vybrali jste si kartu

  Pět pohárů

  

Může vás poslední dobou ovládat pocit tradičních nihilistů, že nic není dobré k ničemu, stejně

jako vy. Nenechte se pohltit podobnou spirálou, která na místo k poznání vede ke

sebezničujícím stavům. Zasloužíte si spíše vlídnou náruč, a pokud vám ji právě nikdo nenabízí,

neodpírejte si alespoň svou vlastní. Na každou bolest existuje lék a vaše karma není bič, kterým

vám vesmír práská nad hlavou, ale spíše učitel. Pokuste se získat zpět ztracenou rovnováhu a

nevzdávejte se, všechno chce čas. 
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Úkoly
  

Karta na této pozici má možná trochu obávaný název ještě ze školních let, ale její účel je ve své

podstatě totožný. Úkoly zde nejsou od toho, aby vás obíraly o čas, ale naopak, aby vám

pomáhaly se rozvíjet, získávat nové dovednosti a postupovat ve své cestě vpřed. Proto se na

tomto místě dozvíte nejenom to, jaké výzvy máte před sebou v tomto životě, ale budete moci

nahlédnout ještě o něco dále a zjistit, co si sebou nakonec ponesete do života budoucího. Jak s

informacemi o své karmě naložíte, ale bude jen na vás.

  Vybrali jste si kartu

  Čtyři meče

  

Z této inkarnace si toho sebou odnesete mnohem více pozitivního, než se vám možná dosud

zdálo. Ale jen za určitých podmínek. Bude-li sami k sobě vlídnější a dopřejte si dostatek

prostoru pro ponor do vlastního nitra. Tam najdete hřejivý plamen, který prozáří i tu nejhlubší

temnotu a zjistíte, že on vám dá odpovědi na všechny vaše otázky. Tuto víru si pak už

nenecháte nikým a ničím vzít, stejně jako víru ve věci přítomné a jejich schopnost utvářet

budoucnost. Budoucnost takovou, jakou si přejete.
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Shrnutí
  

Karma bývá vykládána jako určitá boží spravedlnost, ony boží mlýny, které melou na bázi toho,

co zasejete, to také sklidíte, a převtělování v tomto pojetí funguje jako forma zúčtování, které

se obejde i bez pekla, protože to je možné zažít i na Zemi. Ovšem stále platí, člověče, přičiň se,

a pánbůh ti pomůže. Proto neváhejte Karmický tarot vyzkoušet znovu. Vždy se o své karmické

energii, karmických kořenech, nebo potenciálu, můžete dozvědět něco nového. Stejně jako o

tom, co se dá dělat pro to, abyste se s karmickou zátěží vypořádali se ctí a pustili se do úkolů,

které si pro vás osud jménem Karma nachystal.

   

    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://www.astronakupy.cz
http://www.astronakupy.cz/obchod/198-tricka/
http://www.tcpdf.org

