
  

Vážený pane Novák,

děkujeme Vám za zakoupení aplikace Rodinný tarot, která Vám pomůže při analyzování

vlastního rodinného života, problémů a důvodů, proč v něm něco nefunguje, nebo funguje

takovým či onakým způsobem.

Tarotové karty mají fascinující vliv na lidstvo již dlouhá staletí. Jejich původ sahá až do

temného středověku. Od té doby se lidé obracejí k tarotu s prosbou o pomoc. Symboly

tarotových karet jsou cenným pomocníkem ve snaze o sebepoznání, nabízejí poněkud jiný

pohled na situaci a poskytují inspiraci k řešení daných problémů.Tarot vypráví celkem 78

příběhů, které tvoří dohromady jeden velký příběh a je až neuvěřitelné, jak do sebe vše

neskutečně zapadá. Tarotové karty Vás vedou k zamyšlení, přemýšlení a pomáhají Vám

nastínit cesty, jakým směrem se vydat, abyste neztroskotali na jednom místě s rukama v

klíně. Tarot Vám dává svobodu rozhodování, posouvá Vás na cestě vpřed a otevírá nové

možnosti.Přejeme Vám, ať se Vám za pomoci Rodinného tarotu podaří vyřešit všechny

Vaše problémy a vydat se tou nejlepší cestou!
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Vámi vybrané karty
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Vy sami
  

Na pozici Vy sami Vám Tarotové karty poodhalí pohled na Vás samotné, otevřou Vám nové

cesty, jak nahlížet nejen na Váš zevnějšek, ale především na Vaše nitro. Díky tomuto vhledu pak

lépe porozumíte tomu, co se děje kolem Vás a ve Vaší rodině. Pokud se Vám podaří pochopit

Vaši osobnost, začnete se mít více rádi a bude se Vám lépe dařit nejen v rodinných vztazích,

ale na všech úrovních Vašeho života. Výklad pozice Vy sami je tak nesmírně důležitý pro

rozkrytí všech problémů a nejasností.

  Vybrali jste si kartu

  Král pentaklů

  

Král pentaklů nás zavádí do říše, kde vládne pocit bezpečí a sounáležitosti se světem. Je tady

pro každého, vždy k dispozici, spolehlivá, milující domov, plná něhy a touhy udělat vše pro své

blízké a bez jakýchkoli námitek. Je to typ osoby, jakou můžete bezmezně obdivovat, závidět jí,

ale také ji nenávidět. Symboly Královny pentaklů jsou péče o své milé a blízké, vřelost,

smyslnost a štědrost. Královna představuje součást vaší osoby. Můžete ji buď milovat anebo

také přesný opak.
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Aktuální situace v rodině
  

Ať už se Vaše vztahy v rodině vyvíjejí pozitivním nebo negativním směrem, vždy existují

možnosti, jak se jim podívat pod pokličku a začít je řešit. Může se stát, že máte na Vaši situaci v

rodině velmi subjektivní názor a nejste tak schopni jednat uvážlivě a správně. Tarotové karty na

pozici Aktuální situace v rodině Vám rozprostřou Vaši aktuální situaci a ukážou Vám nový

pohled na to, co se uvnitř Vašich rodinných vztahů děje. Možná budete překvapeni, co všechno

jste (záměrně nebo nevědomky) přehlíželi.

  Vybrali jste si kartu

  Ďábel

  

Ďábel je ve vztahu k rodině spíše neobratný, není schopen jednat vždy tak, jak od něj jeho

nejbližší očekávají, je hodně posedlý všemi členy, má tendenci jimi manipulovat, a to i přesto,

že ví, jak na jeho chování reagují. Není však schopen vždy vnímat jejich reakce a to vede k

častým rodinným neshodám, kdy má strach ze ztráty svých blízkých, proto všem členům

nakonec raději vše odsouhlasí a udělá, co chtějí, nechce vyvolávat další neshody. Ďábel svým

nejbližším nevěnuje dostatek pozornosti.
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Dobrá rada
  

Říká se, že dobrá rada je nad zlato. A je to svatá pravda. Pohrouženi do svých problémů

nejsme mnohdy schopni nahlížet na vyřešení toho, co nás trápí, s nadhledem a takzvaně čistou

hlavou. Proto se hodí pomocná ruka, která nás popostrčí správným směrem. Tou pomocnou

rukou v tomto případě mohou být tarotové karty, které Vám na pozici Dobrá rada přinesou

návod, jak byste měli postupovat, aby se Vám podařilo vyřešit Vaši aktuální rodinnou situaci

tím nejlepším možným způsobem ke spokojenosti všem.

  Vybrali jste si kartu

  Šest pohárů

  

Podobně jako je tomu v případě Smrti, naznačuje i tato karta, že nastala chvíle vyvázat se z

dosavadního vztahu. Nemáme se proto bát ztráty jedné věci, jestliže bude záhy nahrazena

jinou. Karta nás vyzývá, abychom přijali změnu takovou, jaká je, a pluli dál s proudem. Pokud

jde o samotnou ztrátu, může se jednat o něco tak triviálního, jako jsou ztracené klíče, nebo

třeba náramek, ale také o významnější věc - například ztrátu čehosi vysněného, vytouženého

snad příležitosti, nebo i vztahu.
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Příležitosti a překážky
  

Všechno zlé je pro něco dobré. Ať se nám to líbí či nikoliv, je to tak. Takže i když se ve Vaší

rodině a vztazích s ostatními členy Vašeho příbuzenstva setkáte s nejrůznějšími překážkami,

berte je jako příležitost pro něco nového, co Vás posune zase o kousek dál na Vaší životní

cestě. Tarotové karty Vás na pozici Příležitosti a překážky upozorní na to, jaké překážky a

příležitosti můžete při řešení Vašich rodinných vztahů očekávat, na co byste si měli dát pozor a

jaké nové příležitosti se Vám naskytnou.

  Vybrali jste si kartu

  Král mečů

  

Překážky ukazuje karta Krále mečů královi v jeho přílišné rozhodnosti a průbojnosti. Mnohdy

ani nikdo z vaší rodiny nestačí říct svůj vlastní názor a vy už víte, že je to špatně, že se to hodit

nikdy nebude a opovrhujete výzvou, která by pro vaši partnerku mohla být zajímavou. Máte

teď jedinečnou příležitost naučit se s vlastním zaujetím a s přesvědčením, že to, co pokaždé

usoudíte za špatné vy sám, nemusí být vždy nutně špatné i pro zbytek vašeho rodinného

útvaru. Nechte rodinu také rozhodnout.

                               6 / 8



    

Vývoj/Jak to bude?
  

Kdybychom věděli dopředu, jaký vliv na vývoj budoucí situace budou mít naše kroky,

rozhodovali bychom se vždy správně. Svou budoucnost sice neznáme, přesto si však můžeme

nechat poradit a nasměrovat se vhodným směrem. Tarotové karty mají tu úžasnou vlastnost,

že Vám pomohou ukázat správnou cestu, naznačí Vám budoucí vývoj a nastíní situaci, která

Vás očekává. I nadále bude jen a pouze na Vás, zda budete jejich doporučení následovat či

nikoliv, budete však vědět, která cesta by pro Vás měla být tou nejlepší.

  Vybrali jste si kartu

  Páže holí

  

Karta Páže holí sděluje pro budoucnost vstup do nového, jiskřivého, vášnivého života s novou

temperamentní a svůdnou osobou. Pokud jste již dořešili minulý vztah, vrhněte se do toho

nového po hlavě, nebojte se žádných změn, ale užívejte si všechno nové a bláznivé. Nechte se

vaším novým partnerem inspirovat, je možné, že právě díky tomu dosáhnete i úspěchů

pracovních, po kterých už tak dlouho toužíte. Vše funguje na vzájemném propojení duševního

štěstí, kterého teď dosáhnete snadno.
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Shrnutí
  

Věříme, že Vám výklad Tarotových karet pomohl lépe pochopit Vaši rodinnou situaci a otevřel

Vám oči v místech, kde jste byli vědomě či nevědomě zaslepeni. Přejeme Vám, aby se Vaše

rozhodnutí setkala vždy s úspěchem a podařilo se Vám vyřešit Vaši rodinnou situaci ve

prospěch všech. Jakmile uděláte některé ze zásadních kroků, doporučujeme Vám udělat si

výklad karet znovu. Taroty Vám pak ukážou, zda jste se skutečně hnuli z místa a pomohou

Vám s dalším nasměrováním. Rodinný tarot je tu pro Vás a je připraven podat Vám pomocnou

ruku, kdykoliv budete potřebovat.
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