
  

Vážený pane Nováku,

Děkujeme za zakoupení výkladu Tarotu financí. Tato oblast je jednou z nejčastěji

dotazovaných, protože i když peníze nejsou všechno, pak bez nich se žije velice složitě.

Proto se také mnoho lidí často ptá, zda se jejich nepříznivá finanční situace vyřeší. Tarot

financí dává naději a též ukazuje směr, kterým se dát, aby se peněžní oblast dotazovatele

zlepšila v jeho prospěch. Jistě tak i Vy získáte směr, kterým se ubírat a jak si pomoci k

tomu, abyste se měli lépe. Často se nám v životě stává, že stojíme na rozcestí a netušíme,

kterým směrem se dát, oba nabízí jisté lákavé možnosti, ale také určitá úskalí. Tarot financí

je tu od toho, aby všemožné rozhodování pokud možno usnadnil a ukázal správnou cestu,

jak se dostat tam, kde pro vás bude nejlepší být. 

Karty tarotu Vám usnadní složité rozhodování, takže se Vám snáze povede odhalit tu

možnost, která je pro vás zásadní, kde je možno si pomoci a svoji finanční situaci zlepšit. Ne

vždy je to jednoduché, ale překážky jsou součástí každé cesty. Díky tarotu financí se však

můžete na případná úskalí připravit předem.
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Vámi vybrané karty
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Startovní pozice
  

Úvodní pozice označuje vaše rodinné zázemí: odkud pocházíte, jaký máte vztah k penězům a

co vás na cestě v životě asi nejvíce ovlivnilo. Prakticky označuje minulost, která zasahuje

citelně do současnosti a promítne se i v budoucnosti. Ukazuje to, jak jste byli vychovaní, nebo

jiným způsobem ovlivnění ve smyslu vnímání peněz. Tato pozice je výchozí, poukazuje na to,

jak peníze v svém životě vůbec vnímáte – zda jste na nich závislí, nebo jsou pro vás spíše

druhořadé.

  Vybrali jste si kartu

  Osm pohárů

  

Časté změny se vždy projeví i na finanční stránce. Vy sami dost dobře víte, co to znamená,

protože s tím jste se vždy setkávali dost často. Bylo pro vás běžné, jakmile jste si na něco

zvykli, a vypadalo to, že to bude dobrá cesta, jak se zabezpečit, pak to hned krachlo. S tím jste

bojovali hodně, a spíše vám to přineslo obecnou apatii k tomu něco dělat, podnikat, někam se

pohnout. Jestliže jste udělali chybu, pak jste za ni hodně zaplatili, což pro vás činí dost nejistou

půdu a pesimistický pohled na celý svět.
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Spojenec
  

Tato pozice poukazuje na to, čeho se máte držet. Může se jednat jak o konkrétní osobu ve

vašem životě, ale také třeba o pouhé přesvědčení, které vás povede dále správným směrem,

aby se případně potíže s nedostatkem peněz vyřešily, anebo ustálily na takovém bodu, kde si

přejete být. Je samozřejmě na samotném tazateli, tedy na vás, zda se rozhodne výkladu

důvěřovat, ale pokaždé Vám ukáže ten směr, který je pro vás nejlepší cestou, jak dosáhnout

finanční svobody a nezávislosti.

  Vybrali jste si kartu

  Královna mečů

  

Stojí při vás velice vlivná osoba, která je spíše ženského pohlaví, nebo má dost zženštělé

chování. Zkrátka je tou, které se máte držet pro to, aby se vám podařilo v jistých momentech

dosáhnout všech triumfů a cílů, které si správně nastavíte. Nikdo nechce žít v chudobě a

nejistotě, ale pokojném bohatství, které k vám připluje jen tehdy, pokud se nezaleknete i

poněkud tvrdšího jednání, ale s jasnou myšlenkou. Emancipovaná žena vedle vás, povede vaši

cestu k finanční nezávislosti, držte se jí.
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Překážky
  

Ani snad nemusí být vysvětleno, co jsou překážky. V Tarotu financí se ukazuje na to, co je

příčinou vašich problémů s nedostatkem prostředků, a také poukazuje na to, čeho je potřeba

se vyvarovat, aby člověk dosáhl toho, kam směřuje. Překážky jsou v životě každého člověka,

ale pokud je předem známe, pak se na ně umíme lépe připravit, a tak je mnohem snáze

překonat. Proto je tak dobré překážky znát a umět je pojmenovat. A právě to je Vám Tarotem

financí nabídnuto.

  Vybrali jste si kartu

  Čtyři pentakly

  

Protože o majetek hodně bojujete a nic vás jen tak nezastaví, možná se dostanete do takových

situací, kdy budete muset obrnit svoji duši, protože vás čekají spory o vlastnictví, většinou

spjaté s dědictvím nebo podobnými událostmi. Bohužel ve sporech hraje také velkou roli vaše

nenasytnost a potřeba se za každých okolností dostat dál a vyždímat ze všeho nejvíc. Pozor na

přílišné upínání se na něco, protože kvůli tomu přijdete o možná podstatnější věci, záležitosti.

Toho se vyvarujte a netrvejte tolik na všem.
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Příležitosti a výzvy
  

Každému v životě jsou nabídnuty jisté příležitosti, jak si pomoci a mít se lépe. Ne však pokaždé

si těchto důležitých faktorů dokážeme povšimnout a chápat je jako potřebnou výzvu se

posunout dále ke svému cíli a třeba i finanční bezstarostnosti. Tarot financí poukáže na to, co

můžeme chápat jako výzvu, a tak se také podílet na celkovém zlepšování své materiální

situace. Pokud už příležitost vnímáte, pak je Vám výkladem dáno, zda se máte na záležitost

více zaměřit, nebo také vyčkat na něco lepšího.

  Vybrali jste si kartu

  Sedm pentaklů

  

Musíte být trpěliví. To je něco, co vám chybí, protože když se k něčemu odhodláte, chcete to

mít hned. A to je pořád váš velký problém, protože u ničeho dlouho nevydržíte. Až po čase se

naučíte, že trpělivost je důležitá a že pokud půjdete směrem kupředu, pak se vysněných cílů

dočkáte. Můžete se několikrát dostat do finančních potíží, ale snahou a úpěnlivou prací se

prostě k výsledku nakonec dopracujete, na to pořád pamatujte. Dostaví se nakonec skutečně

to, co si přejete, ale bez trpělivosti to nepůjde.

                               6 / 8



    

Vaše aktivita
  

Aktivita především poukazuje na budoucnost, nebo spíše to, čemu byste se měli věnovat a za

čím jít. Vaše konání může být hodně aktivní ale třeba i pasivní, záleží na tom, jaké je pro Vás

aktuální postavení karet, co je vám předurčeno. Každopádně Vaše aktivita poukazuje na to, co

musíte a měli byste dělat, kterým směrem se vydat, a pokud možno na co si počkat. Dává vám

naději na zlepšení situace a prakticky věští budoucnost. Držte se těchto rad a nakonec poznáte

skutečně to pravé, co hledáte.

  Vybrali jste si kartu

  Osm mečů

  

Nedá se tvrdit, že jste aktivní. Spíše jste pasivní a to je něco, co bohužel není zrovna pro vaše

finance vhodná alternativa. Kvůli tomu, že potlačujete svoje touhy, se dostáváte do vnitřních

konfliktů a dokonce až sebepodceňování. To je vážný problém, který značí, že takto nikdy

nedosáhnete finanční bezstarostnosti. Pořád budou někde potíže, problémy finančního rázu a

to jen proto, že nemáte důvěru ve vlastní schopnosti. I když víte jak, pak stejně nejste s to

udělat nic pro zlepšení. Odvažte se a finance se zlepší. 
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Závěr
  

Výklad tarotu Vám dá možnost a především nápovědu, kterým směrem se máte dále ubírat.

Ale to, co se bude skutečně dít, záleží především na Vás. Karty pouze udávají směr, přinášejí

případná varování, ale vždy je v zájmu především vaše štěstí a cesta, jak k němu přijít, a je

proto nutné, abyste vy sami udělali všechno proto, aby se i to špatné obrátilo v dobré. A

protože ne pokaždé se budete mít dobře, někdy mohou nastat komplikace, je potřeba zmínit,

že výklad Tarotu financí je dočasný a další může být třeba velice šťastný. Proto se nezdráhejte

a opět se na karty obraťte, kdykoliv to budete potřebovat.

   

    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://www.astrohled.cz/livechat/
http://www.astronakupy.cz
http://www.tcpdf.org

