Vážený pane Nováku,
Chceme vám tímto prostřednictvím poděkovat za koupi jedinečné věštby, kterou náš
"Tarot přání" nabízí, a zároveň si vás dovolíme s ním krátce seznámit.

„Tarot přání” je velmi mocný magický nástroj, díky kterému se dostanete do nejhlubších
koutů lidské duše, kde tkví veškeré vědomosti o osudu každého jedince na planetě Zemi.
Velmi málo lidí má tu možnost nahlédnout alespoň za hranice svého běžného rozumu,
natož do tajů ukrytých v hloubce lidské duše, avšak tarot tu vzácnou schopnost má.
Dokáže proniknout do záhad lidského podvědomí a mnohem dále a přinést potřebné
informace do denního vědomí jedince prostřednictvím výkladu. A tak se při Vašem výkladu
snažte soustředit pouze na jednu věc, aby věštba byla co nejpřesnější, v opačném případě
se stane velmi nejasnou. „Tarot přání” umí zhodnotit i samotnou vhodnost vašeho přání a
všechny s ním související okolnosti. Dozvíte se, co můžete od věcí nadcházejících očekávat
a zda je vám přáno. Dostanete užitečné informace a rady, kterých budete moci využít.

Vámi vybrané karty

Tvoje přání
Výklad této pozice vám vysvětlí na jakých základech je založeno vaše konkrétní přání a zda
jste se pustili do vhodného, či naopak velmi nevhodného projektu. Dostanete prospěšné rady a
pokyny, jak svoje záměry podpořit, případně zda je třeba všechno přehodnotit a zaměřit se na
něco úplně jiného. Zjistíte, zda je vhodná doba zabývat se oblastí, o které se chcete dozvědět,
a jsou-li hvězdy a síly univerza na vaší straně. Objevíte svoje skryté stránky osobnosti, ať dobré
či špatné, a budete moci na nich pracovat.

Vybrali jste si kartu

Věž

Tvé plány se ti hroutí přímo před očima, neměly pevné základy, a tak sklízíš, cos zasel. Myslel jsi
dlouho jen na sebe a teď vidíš přesně své dílo, nedokonalé, chaotické a sobecké, jak mizí.
Pravda je taková, tak si to už konečně přiznej. V každé lekci je ponaučení a možnost vrátit se
na dobrou cestu. To, co se ti teď děje, si zapamatuješ na dlouhou dobu a příště tak máš
možnost se vyvarovat těžkých chyb. Otevři svou duši a vpusť do života vesmírné, božské síly,
které tu pro tebe vždycky byly.

Jaké jsou problémy?
Karta v této sekci vám nastíní komplikované složky vaší psyché. Dozvíte se, kde se nejvíce
zabýváte nevhodnými záležitostmi a co vás neustále brzdí v pokroku. Dostanete informace o
komplikacích a překážkách, jejichž změny nebudou ve vaší moci, a karta vám dá konkrétní
radu, co s tím. Nebo naopak získáte přehled o potížích a problémech, které snadno odstraníte.
Díky takto získaným informacím budete na sobě moci pracovat a připravíte se na zlé časy,
které vás mohou, i když nemusí potkat. Uvidíte, kde to vázne.

Vybrali jste si kartu

Milenci

Jsi tak emocionální a zahlcený sladkými, nebezpečnými sliby, že nedokážeš vůbec rozumně
uvažovat. Adrenalin a euforie jsou silné, hmotné touhy tvého ega, které v danou chvíli mučí
tvou duši. Potřebuješ skutečné posily, přátele, či někoho z rodiny. Člověk odvedle se dokáže
vcítit do tvé situace a přitom bude mít čistou mysl. Popros o pomoc, je to nutné, v tuto chvíli
nesmíš být sám. Probuď svou bdělost, aby ses nezamotal do kolotoče osudu. Přestaň už šlapat
do stále stejného místa, už jsi to zažil.

Stane se to?
A ta nejdůležitější karta celé věštby vám jasně řekne, zda se dočkáte pozitivních výsledků, a
zhodnotí maximální možnosti vaší konkrétní záležitosti. Uvidíte, jaké jsou ve skutečnosti vaše
záměry, jestli jste nezapomněli na nějaké důležité detaily, bez kterých sice získáte, co chcete,
ale nebude to úplné. Upozorní vás na vaše schopnosti a možný pokrok i nad rámec všech
představ. Dozvíte se, zda je vhodná doba na konkrétní druh přání, a zda-li vám osud přeje nebo
radí, ať se zaměříte na jiné téma.

Vybrali jste si kartu

Páže mečů

Dej si trošku pozor, aby tě tvá zaujatost věcí nepřipravila o dobrý výsledek. Nechceš přeci, aby
tvá rozdělaná práce přišla vniveč. Domluv svému egu, ať tě již déle nepopohání k
nepromýšleným činům, neboť impulsivnost, se kterou jednáš, tě obírá o důležité detaily.
Zaposlouchej se do své intuice a začínej vnímat okolní vjemy, které se týkají dané záležitosti.
Plýtvání energií je zbytečné, na všechno máš dost času. Uklidni se, soustřeď svou pozornost na
celek a pořádně to prozkoumej, je to jednoduché.

Shrnutí
"Tarot přání" se vám snažil, co nejpodrobněji a nejpřesněji vysvětlit všechny detaily a okolnosti
vašeho jedinečného přání, a tak doufáme, že jste se dozvěděli, co nejvíce klíčových informací.
Karty vás můžou mnohému naučit, dát nový nápad a také varovat před nebezpečím a
hrozbami. Jednotlivé odpovědi jsou velmi přesné, soustřeďují se na vaší psychickou stránku a
na materiální stav. Pokud si nejste jistí s dalšími záležitostmi svého života, tak se neváhejte na
taroty znovu obrátit pro další výklad.
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