Vážený pane Novák,
než se pustíte do věštění, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení této aplikace a na
úvod Vám 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 odhalovat i tajemství minulosti, či poodhalit 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. Osobnostní Tarot
ukazuje, jaké máte nadání a schopnosti, čím Vás sudičky obdarovaly a v jakých profesích
byste svůj talent uplatnili (případně ho již uplatňujete). Také se dozvíte více o svých
pocitech a vnímavosti, a souvisejících mezilidských vztazích. A v neposlední řadě Vám
karty poodhalí roušku, za kterou se skrývá více o vaší duši a spiritualitě.

Vámi vybrané karty

Nadání a schopnosti
Karta na této pozici Vám prozradí, jaké nadání Vám sudičky nadělily, a co je Vám proto už od
kolébky vlastní. Dozvíte se také více o schopnostech, které jste si osvojili v průběhu života, a
které taktéž tvoří fond vaší jedinečnosti. Karta prozradí, v jakých typech zaměstnání byste se
nejlépe realizovali, či zda by Vám nevyhovovalo být spíše na volné noze a věnovat se třeba
tvůrčí práci. Nahlédnete i pod pokličku svého charakteru, především co se týká typu
temperamentu a intro nebo extrovertního naladění.

Vybrali jste si kartu

Osm mečů

Vaše schopnosti jsou skryty, jakobyste se procházeli po irských blatech, které halí neprostupné
chuchvalce mlhy. Sudičky na vás nezapomněly, ale abyste zjistili, co ve vás dříme, si žádá větší
dávku aktivity než u jiných, kteří své talenty znají odmalička. Možná ještě doteď přesně nevíte,
který obor by pro vás byl ten pravý, a podléháte částečně pocitu nemožnosti nalézt cokoliv, co
by vás bavilo. Zkuste se ale na svět podívat optimističtěji a než najdete to pravé, buďte třeba
tiskový mluvčí.

Vnímavost a pocity
Karta na této pozici Vám poodhalí více o záležitostech srdce. Zjistíte, zda patříte k pomyslným
mimózám, které si všechno příliš berou, nebo naopak máte důkladnou hroší kůži. Dozvíte se
také, zda vaše emoce bouří jako oceán, či se podobají spíše poklidné zátoce. Karty vyjeví i
nakolik využíváte svůj šestý smysl, jak jste na tom se schopností empatie – vcítění do druhých,
či nakolik Vás uspokojuje předivo vašich osobních, a vůbec mezilidských vztahů. Zda jsou vaše
lásky vášnivé, či naopak platonické.

Vybrali jste si kartu

Osm pohárů

Vy a vaše city právě začínáte psát novou kapitolu. Vaše vnímavost vám našeptává, že to, co
přichází, je jiné než to, co dosud znáte, a vy neváháte přeskládat svůj žebříček hodnot, tak jak
vám velí změny, které se udály, či ještě dějí ve vašem životě. Vaši blízcí nyní tak trochu nevědí,
co od vás očekávat, zatímco jeden den působíte jako mnich či mniška, druhý den přijdete v
oblečení hippies a propagujete svobodu. Jste plní překvapení, a to často i sami pro sebe,
nebraňte se pozitivním změnám.

Spiritualita a duchovno
Karta na této pozici Vás vezme na výpravu do vašeho nitra. Jako průvodkyně Vám bude
ukazovat věci zřejmé, i ty které dosud možná vězely jen zasuté ve vašem podvědomí. Možná v
poselství rozluštíte, kam nasměrovat své kroky, jak být se životem více spokojeni, či jak je
možné vypořádat se s pověstným harampádím minulosti, které může vaši duši tížit stejně jako
přeplněná půda. Mělo by se vám podařit dešifrovat, jak přistupujete k životu, sami k sobě i ke
svému okolí a jak případně změnit, co Vám nevyhovuje.

Vybrali jste si kartu

Královna mečů

Vaše duše si nese královskou pečeť, přesněji řečeno pečeť královny, která se nechává bez
povýšenosti obdivovat, bez neurvalosti rozsuzuje spory, ať již vlastní či svého okolí, a pracuje
na tom, aby realita odpovídala jejím vizím. Nenechte si své sny nikým vzít, jen občas neváhejte
prověřit vzorce svého myšlení a případně svou představu pozměnit. Klidné rozjímání či
trpělivost, nejsou sice vaší silnou stránkou, ale malá prověrka vašich pocitů a plánů vám jednou
za čas udělá jasněji v duši.

Závěr
Ať již jste s tím, co Vám Osobnostní tarot prozrazuje, spokojeni či ne, nezapomeňte, že život se
mění v každém okamžiku, stejně jako Vy sami. 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 Osobnostní tarot vyzkoušet znovu. Vždy se o sobě, svých schopnostech,
pocitech i duši, můžete dozvědět něco nového. Něco, co Vám právě nyní může poodhalit
cestu, ať již ve Vaší každodennosti či k vlastnímu nitru.
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