
  

Vážený pane Nováku,

Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí

nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké.

Spřízněné duše jsou známí z minulých životů, kteří se s vámi opět střetávají. Jistě se vám již

podařilo potkat člověka, kterého jste nikdy neviděli, ale který vám i přesto byl podvědomě

znám. Třeba právě takoví lidé mohou být vaší spřízněnou duší, která vás ovlivní a povede

životem. Může jít o blízké, přátele, spolupracovníky, ale i o někoho úplně cizího. Kdo je vaší

spřízněnou duší, vám obvykle napoví vaše intuice, výkladem karet pak zjistíte, zda je tento

člověk pro váš další život důležitý a nezbytný, na co je potřeba dát si pozor a naopak, co se

od něj můžete naučit. Tarotové karty jsou známé po celém světě již dlouhá léta a dodnes

se na ně nejrůznější lidé, s nimi v tuto chvíli i vy, obrací s vírou a nadějí v lepší zítřky, při

nutnosti potřeby pomoci v rozhodování. Tarot spřízněných duší nám přitom pomáhá najít

odpovědi v těch důležitých oblastech lidského života, kterými jsou vztahy a komunikace.  
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Vámi vybrané karty
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Překážky
  

Strasti a pasti, to jsou také součásti běžného života a překážky se mohou bohužel vyskytnout i

na krásných cestách, lemovanými božskými květy. Ale i když mohou předznamenávat velké

ztráty, neměli bychom se jim vyhýbat, naopak bychom v nich měli najít výzvu k překonání

sama sebe, po jejímž zdolání budeme moudřejší a silnější. A pokud nám věštba napoví, kde

máme takové překážky očekávat, můžeme se na ně předem připravit, čelit tak nepříjemnostem

včas a odvrátit tak opravdu velké hrozby.

  Vybrali jste si kartu

  Devět holí

  

Velkou překážkou ve vašem životě je bohužel jakýsi negativní postoj k celému světu. Jste

možná až příliš neochotní spolupracovat, dost často namyšlení, sebestřední, než byste pokorně

sklopili hlavu a uvědomili si, že nejste jediným člověkem na zemi. Nejspíš teď máte pocit, že si

proti vám zasedly i karty, a úzkost je aktuální stav, který je vám nejbližší, ale opravdu je chyba i

na vaší straně. Zapomeňte na nepravosti, budou tu pořád, a snažte se otevřít se světu. Uvidíte,

že to bude najednou barevné a skvělé.
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Místo setkání
  

Tato pozice vypovídá nejen o fyzickém bodu, ale především o času, jedinečném momentu, kdy

se setkáváme s naší spřízněnou duší. Může také jít o monetární duševní rozpoložení nebo jistou

událost, třeba i nepříjemnou, která nám má napovědět, ukázat, kdo je ta záhadná osoba. Právě

nepříjemné či jen poněkud zvláštní okamžiky se odehrávají, aby nám odhalily, co běžně

nevidíme, a je potřeba je i tak brát. Místo setkání se tak stává momentem, který má pro nás

zásadní roli.

  Vybrali jste si kartu

  Páže mečů

  

Jste napružení a očekáváte spor, který se již nějakou dobu táhne a hlavně jeho vygradování.

Jste až nadmíru negativně naladěni, což je velká škoda, protože až tak peprné to pro vás jistě

nebude, není tak nutné tasit zbraně. Dost vás také k činnosti motivuje jistá osobnost, která se

ve vašem životě objevila a zčista jasna vám dodala kuráž k bojovné akci. Narostla vám křídla,

jste odhodlaní čelit mnoha konfliktům. Zbytečně je ale vyhledáváte, zkuste svoji horkokrevnost

trochu zkrotit, ať se nedostáváte do nechtěných problémů.
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Budoucnost
  

Při výkladu samozřejmě nejvíce dychtíme po budoucnosti. Ta nesmí chybět, neboť nám nejen

ukáže směr, kterým bychom se měli ubírat, ale také dodá odvahu k vykročení. Přestože

samotné rozhodnutí je jen na nás, karty nám mohou prozradit mnohé nástrahy a varovat nás

před ukvapenými závěry. Také mohou poradit, jak si vést v těžkých chvílích, zda se rozhodovat

spíše hlavou, nebo naslouchat hlasu srdce. Právě budoucnost nám odhalí, kdo je naší

skutečnou spřízněnou duší.

  Vybrali jste si kartu

  Dva meče

  

Dostane vás situace, která bude potřebovat vaše jasné rozhodnutí. Jenže vy se k dané

skutečnosti nebudete chtít vyjádřit. Bude pro vás dost prekérní a na řešení si budete chtít najít

klid, oddech, přičemž vám od protistrany tato možnost dopřána nebude. Věc se sice bez

vašeho zásahu vyřeší, ale rozhodně ne tak, jak byste sami chtěli. Budete zklamaní nejen z toho,

že vás vaše okolí nepodrželo a dostatečně se vás nezastalo, ale především proto, že nejspíš

samo bylo strůjcem toho problému.
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Závěr
  

Věštba odhaluje, kdo je pro vás v současnosti důležitou osobou. Ale kolo života se stále točí,

co platilo dneska, může být již zítra jinak – proto neváhejte a na Tarot spřízněných duší se

obraťte kdykoliv znovu. Napoví, kterou cestou se v životě dát a mnohdy vás dokonce

ubezpečí, že právě to, co děláte, je to správné. Tarot – karty, které nelžou a vyjadřují pocity i

děj – je tu již mnoho století a stále má své velké příznivce. Věříme, že na otázky odpoví i vám a

stane se tak vaším cenným průvodcem a spojencem.
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