Deset rad pro tarotové začátečníky
Jestliže jste se právě rozhodli vplout do tarotových vod nebo na
vlnách tohoto mystického oceánu již surfujete, určitě vám přijde vhod
těchto deset užitečných rad, které jsem pro vás sestavila.
1. Důvěřujte svým pocitům!
2. Dovolte, aby si vás vybral váš balíček karet!
3. Hrajte si!
4. Vytvořte si etický kodex!
5. Vytvořte si své rituály!
6. Zapomeňte na biflování!
7. Nespěchejte!
8. Začněte s jednou kartou!
9. Pořiďte si tarotový deník!
10. Rozvíjejte svou intuici a věřte jí!

1. Důvěřujte svým pocitům!
Přitahují vás tarotové vody? Pak neváhejte a vplujte do nich co
nejdříve! Vaše duše vás volá, aby s vámi mohla rozmlouvat. Je to
znamení, že toužíte více poznat sebe sama, že jste připravení změnit svůj
život k lepšímu. Neignorujte podobné pocity! Emoce jsou totiž
naším nejlepším indikátorem. Skrze ně se můžeme dostat ke svému
pravému já, k „databance vědění”, kterou má v sobě ukrytou každý
z nás.
Máte naopak rozporuplné pocity? Nebo dokonce u slova Tarot
pociťujete strach? Pak je možné, že jste ovlivněni některým z mýtů,
které toto mystérium obklopují. Zeptejte se tedy sebe sama, čeho se
konkrétně obáváte a pokuste se racionálně odpovědět. Většina „strachů“
běžně mizí už při formulaci otázky. Tyto obavy nemají racionální jádro a
jakmile svému strachu dáme nějaký konkrétní název, nebo ho blíže
prozkoumáme, tak zmizí.
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2. Dovolte, aby si vás vybral váš balíček karet!
Připomíná vám tato věta scénu z Harryho Pottera, kdy si malý mág
vybíral svou kouzelnou hůlku? Ano, u tarotových karet je to podobné.
Karty jsou mystickým nástrojem – je dobré si tedy svůj nástroj pečlivě
vybrat. A nebo spíše dovolit, aby si on vybral vás! Váš balíček karet vás
pravděpodobně nebude pronásledovat po celém městě. Udělá to jinak.
Nechá se přitáhnout vaší intuicí v okamžiku, kdy přestanete vybírat
rozumem.
Vzpomínám si, jak jsem si pořizovala své první karty. Projížděla jsem
očima řadu vystavených sad. Jako první mne zaujaly karty
A. Crowleyho. Ta sada mne přímo magicky přitahovala. Rozum na mne
křičel, že v takových abstraktních obrázcích se nikdy nenaučím číst, ať si
vyberu karty srozumitelnější, příběhové. A tak jsem prohlížela jiné sady
znovu a znovu, ale vždy jsem se zrakem vrátila ke Crowleyho balíčku.
Nakonec jsem si ho koupila a celých osm let se na jiné karty ani
nepodívala. A jejich abstraktní obrazy? Spouštěly ve mně informace
nevídané!
Každý z nás potřebuje něco jiného.
Své tarotové karty si můžete koupit na internetu - jsou jich tam tisíce.
Vždy je však lepší navštívit kamenný obchod a procítit jednotlivé karty
ve svých rukou. Nechat je, ať na vás svým osobitým kouzlem zapůsobí
přímo. Nespěchejte, buďte trpěliví a vnímaví a jistě najdete takové, které
vás přitáhnou. Pokud jste takové dosud neobjevili, zřejmě ještě nepřišel
ten správný čas.
V některých obchodech balíčky karet nerozbalují – jsou zalité ve fólii
a obsluhující vám možná ani nedovolí na něj sáhnout. Tam bych si své
první karty rozhodně nekupovala.
Na druhou stranu existuje spousta prodejců, kteří jsou vstřícní a velmi
ochotně vám karty půjčí do rukou. Mají totiž vždy připravený od každé
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tarotové sady jeden kus balíčku k prohlédnutí. V takovém obchodě si
vaši pozornost a vaše peníze zaslouží!
Karty, stejně jako všechny jiné předměty, obsahují energii prostředí, ze
kterého přicházejí a se kterým se dále setkávají. A vy si jistě přejete, aby
vaše karty pocházely z prostředí přátelského, vstřícného a láskyplného!
Na trhu je nepřeberné množství tarotových karet, do nichž tvůrci
vtiskli svůj vlastní pohled, své vlastní vnímání Tarotu. Proto se vám
bude dobře vykládat z karet autorů, kteří s vámi rezonují, se kterými jste
na stejné vlně. Nejsou karty lepší nebo horší. Jsou jen karty, které s vámi
souzní nebo ne. Zapojte tedy intuici, dejte na své pocity!
Vybírejte stylem „líbí – nelíbí”, nebo „ladí – neladí”!
Budete-li se snažit vykládat z karet, které vám nic neříkají, ale vlastníte
je, protože vám je třeba věnovala kamarádka k narozeninám, je
možné, že z karet nic moc nevyčtete. Tyto karty si vás totiž
nevybraly!

3. Hrajte si!
Výklad tarotových karet berte jako zábavnou hru. Mějte k tomuto
vzácnému nástroji respekt a úctu, ale zároveň neberte sami sebe zas tak
vážně! Přijměte s pousmáním a odlehčením, když v kartách objevíte
nějakou svou stinnou stránku anebo životní výzvu, která není zrovna
příjemná! Jelikož Tarot odráží náš život, je to stejné jako v životě.
Bereme-li všechno příliš vážně a dramaticky, moc si to na světě
neužíváme, spíše trpíme. A proto - hrajme si - v Tarotu i v životě!
Jedno moudré úsloví praví, že „cesta je cíl”. Když budeme příliš
zaměření na cíl a výsledek, nevychutnáme si svou krásnou životní cestu,
po níž právě kráčíme. Není to škoda?
U tarotových kurzů a seminářů, které vedu, mám zkušenost, že
vždy,
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když se nejvíce bavíme, přicházejí ta nejhlubší poznání. Ale pozor každá hra má svá pravidla, která se musí dodržovat! Proto je tady další
rada.

4. Vytvořte si svůj etický kodex!
Tarot je moudrý rádce, spolehlivý a věrný parťák. Můžeme s ním
rozmlouvat vždy, když potřebujeme pomoc. S Tarotem jsme tedy
v jakémsi vztahu. A jestliže chceme, aby tento vztah co nejlépe fungoval,
je nutné dodržovat fér zásady a pravidla. Například - vzájemnou úctu,
respekt a ochotu naslouchat. Vyplácí se to! Vytvořte si tedy svá pravidla
podle vlastních morálních zásad. Pro inspiraci uvádím vlastní etický
kodex. Je sestavený na základě významů karet velkých arkán:
0. Při výkladech jsem otevřená všem informacím, které intuitivně
přijímám. Jsem pouze médium, proto nehodnotím, nekritizuji,
neposuzuji. Všechny informace sdělené tazatelem považuji za důvěrné
a nepředávám je jiným osobám.
I. Ctím svobodnou vůli a tvůrčí schopnost každého člověka, proto
nepoužívám tarotové karty k věštění budoucnosti. Při výkladech
poukazuji na možnosti, zároveň však respektuji volbu a rozhodnutí
tazatele.
II. Snažím se nahlédnout pod povrch situace. Je-li výklad nepříznivý,
pokračuji dále a hledám možnosti řešení.
III. Zbytečně nic nedramatizuji, k výkladu spíše přistupuji jako ke hře,
při níž vyplývají na povrch důležité informace. Empatie, soucit
a laskavost jsou pro mne samozřejmostí.
IV. Řídím se dohodnutými a předem stanovenými pravidly, týkajícími
se času, způsobu výkladu, odměny či čehokoliv předem domluveného.
Podporuji tazatele v jeho silných stránkách, tím přispívám k jeho
osobnímu rozvoji.
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V. Během své praxe se neustále dál vzdělávám a učím se z vlastních
zkušeností.
VI. K osobě tazatele mám vždy pozitivní vztah a snahu mu pomoci.
Nic nezamlčuji, ale citlivé informace se snažím sdělit tak, aby byly pro
tazatele přijatelné.
VII. Upozorňuji na možná rizika a nebojím se dané riziko podpořit,
jestliže směřuje k osobnímu růstu.
VIII. Svou sílu osobnosti podporuji profesionalitou a úctou k etice,
tazateli i sobě.
IX. S pokorou naslouchám svému vnitřnímu vedení.
X. Beru v potaz různá znamení ve smyslu „řeči Univerza". Neváhám
např. změnit okolnosti výkladu, pokud je situace pro výklad
nepříznivá.
XI. Do výkladu nevnáším osobní názory, plně respektuji výpověď
karet. Neposkytuji informace, pokud je mi známo, že by je tazatel mohl
použít k porušení zákona či způsobení škody někomu jinému. Ctím
nestrannost a nezaujatost.
XII. Připouštím, že každá situace má různé úhly pohledu, proto
nehodnotím ani nekritizuji práci a názory jiných odborníků a kolegů.
Sama jsem ochotná se podívat na věc jinak v rámci vývoje situace.
XIII. Při výkladu Tarotu se nezabývám tématem smrti fyzického těla
tazatele nebo kohokoliv jiného.
XIV. Vlídnost k tazateli je mým samozřejmým projevem
XV. Jednám tak, abych nevytvářela a nepodporovala závislost tazatele
na mých službách, nesnižuji se ke zneužívání tazatele ve prospěch
vlastního obohacování nebo vlastních zájmů.
XVI. Výklad na stejné téma opakuji až po nějaké změně (okolností,
motivací, vnitřních přesvědčení, atd.). Jinak to nemá smysl.
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XVII. Důvěřuji celému procesu výkladu a každé vytažené kartě.
Pamatuji, že Tarot funguje jako naprosto pravdivé zrcadlo. Uznávám,
že neexistuje chybně vytažená karta. Může být pouze chybná
interpretace této karty.
XVIII. Žádné informace nezastírám ani nezkresluji. Nepodporuji
tazatele v jeho iluzích a neochotě nepřijmout skutečnost.
XIX. Jsem tazateli pozitivní psychickou oporou a s úsměvem ho vedu
k optimismu a důvěře v sebe sama.
XX. Nesoudím, neodsuzuji.
XXI. Výklad uzavírám krátkým shrnutím a končím jasným závěrem
a doporučením.
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5. Vytvořte si své rituály!
Nejen pravidla, ale i rituály upevňují vztahy. Váš první rituál může být
zasvěcovací. Zasvěcení lze vnímat jako seznámení, propojení, naladění je
na stejnou frekvenci. Rituál může začít v okamžiku, kdy se rozhodnete
své karty koupit. Nekupujte je ve spěchu a jen tak mimochodem.
Naopak si dopřejte čas a dejte tomuto procesu patřičnou rituální
důstojnost a úctu.

U samotného zasvěcení zcela nových karet je vhodné najít si chvíli, kdy
nebudete vyrušováni. Zapalte svíci, pusťte si nějakou příjemnou
a meditativní hudbu. Vezměte každou kartu do ruky a bez jakéhokoliv
očekávání si ji prohlédněte. Nechte ji na sebe působit, přijměte pocity,
které ve vás vyvolá. Nad plamínkem ji očistěte.
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Své karty můžete oslovit. Požádejte je, aby vám byly nápomocny svou
radou vždy, když to budete potřebovat. Další rituál může nastat vždy
před samotným výkladem karet.
Provádějte ho třeba takto:
•
•
•
•

Zapalte svíci!
Očišťujte nad plamínkem svíce jednu kartu po druhé, a to
z obou stran!
Požádejte o pomoc při intuitivním propojení!
Požádejte o pokoru, abyste nehodnotili informace, které
k.vám pocitově přicházejí!

Takovýmto rituálem se vnitřně zklidňujete a dostáváte se do meditativního stavu, při němž můžete lépe otevřít svou intuici.

6. Zapomeňte na biflování!
Učit se významům karet zpaměti není zrovna šťastný nápad. Proč?
Tarot, coby „brána k duši”, je propojen spíše s pravou mozkovou
hemisférou. Tedy sférou prožitků, představivosti, fantazie, emocí, ale
především intuice, která má schopnost čistého a jasného pohledu na
svět. Kdežto učení se významům karet zpaměti je věc levé mozkové
hemisféry - logiky, lineárních postupů, psaní, čtení, racionality. Tato
část mozku vám spojení s vaší duší neumožní. Ideální je obě hemisféry
propojit. Tak získané informace do hloubky prožijete a zároveň jim
porozumíte i skrze svou mysl. Jestliže jste však až dosud využívali
převážně levou část svého mozku, budete se chvíli učit „přepínat” na tu
pravou. Budete se učit tříbit svou intuici.
A proto není rozhodně správné dogmaticky přijímat pohled autora,
jehož knihu o Tarotu jste zakoupili. Každý autor totiž do svého díla
vtiskuje své vlastní vnímání karet, svůj vlastní pohled, své vlastní
vysvětlení tarotové symboliky. Týká se to i této knihy.
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Vyberte si autora, jehož vnímání
rezonuje s tím vaším!
Budete-li přijímat názory z knihy bez vlastního prožitku, vaše studium
Tarotu nesplní svůj účel. Tarot totiž studujete proto, abyste se lépe
vyznali sami v sobě i ve svých vlastních pocitech. Jelikož Tarot zrcadlí
život, je to stejné jako v samotném životě. Pokud žijete pravdou
a přesvědčením jiných lidí, váš vlastní život je někde vzdálený. Cítíte se
ztracení a nešťastní.
Co je dobré pro druhé, nemusí být nutně dobré pro vás.
Tarot není dogma. Tarot respektuje život v jeho proměnlivosti, v jeho
změnách, ale také v jedinečnosti každého z nás. Proto je nutné, abyste
i vy při studiu Tarotu respektovali své vlastní vnímání, svůj originální
pohled na svět! Chcete-li porozumět svému životu, je tedy nutné, abyste
v první řadě přijali sami sebe.

Jak tedy na to?
Inspirujte se knihou autora, který je vám blízký, jeho „pravdy” však
neustále zkoumejte skrze vlastní prožitek. Studium Tarotu je jednou
z mnoha cest duchovního růstu. Během tohoto sebepoznávání se vaše
názory a pohledy budou neustále měnit, vyvíjet. Je tedy možné, že určitý
autor vám bude průvodcem na počátku této cesty, za nějaký čas se však
mohou vaše cesty rozdělit.
Ptejte se proto neustále sami sebe:
“Jak tohle tvrzení vnímám?“
“Rezonuje se mnou toto přesvědčení?“
“Proč ano?“
“Proč ne?“
“Co na to říkají mé pocity?“
“Co se mnou dělá tahle informace?“
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Nepřebírejte cizí pravdy, aniž byste je vnitřně procítili, aniž byste
je prodiskutovali se svým nitrem! Pokud to děláte, nikdy nerozkvete váš
vlastní potenciál. Na našem trhu najdete spousty kvalitních tarotových
knih. Berte je však pouze jako vodítko, jako pomocnou ruku, rozhodně
ne jako učebnici! Totéž platí o tarotových kurzech a lektorech.

7. Nespěchejte!
Tarot je celoživotní studium, oceán poznání. Jsou to hluboké vody
dobrodružného objevování vlastního nitra. Vody zkoumání, kým vlastně
jsme, zkoumání toho, jak duchovně rosteme. Toto studium si zasluhuje
úctu, respekt, jistou opatrnost, ale především čas. Dobu zrání.
V opačném případě se může stát, že se v těchto tajemných, krásných, ale
velmi hlubokých vodách, utopíme.
Pustíte-li se do studia tohoto mystéria, rozhodně tedy nespěchejte! Nic
se totiž ani uspěchat nedá. Když pro určitou informaci nedozraje čas,
prostě jí neporozumíte. Ke každému z nás totiž Tarot promlouvá tak, aby
nám neodhalil víc, než jsme schopní pojmout a pochopit. Takže si spíše
svá poznávání zvolna vychutnávejte. Aby vám uvědomění a informace,
získané z tarotových výkladů, byly přínosem, je nutné je prožít anebo
propojit s prožitým.
Postupujte krok po kroku!
Neustále mějte na paměti, že Tarot je odrazem našeho nitra, naší duše.
Duše každého z nás je nádherná a překrásná jako oceán. Ovšem - stejně
tak rozlehlá a hluboká. Do hlubin oceánu byste se také nevydali bez
předchozího výcviku a jistých znalostí.
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8. Začněte s jednou kartou!
Zpočátku se nepouštějte do složitých výkladů. Nezkoušejte raději ani
žádné tarotové rozbory. Abyste spojili dohromady více karet ve
smysluplné poselství, bude to chtít čas a zkušenosti. Na každou svou
otázku zpočátku tedy z balíčku vytahujte pouze jednu kartu. I tak se toho
dozvíte dost. Každá z karet totiž v sobě obsahuje mnoho informací:
•
•
•
•
•
•

vjemových
tematických
astrologických
numerologických
kabalistických
živlových

Nelekejte se, nemusíte je hned všechna znát. K těmto znalostem
můžete postupně dospět, ale zpočátku rozhodně nechtějte porozumět
všemu najednou. Zbláznili byste se!
Začněte tedy co nejjednodušším způsobem. Nejlépe vjemově. Ptejte se
především, jaký pocit máte z obrázku. K tomu pak přidávejte informace
z příruček, knih a studijních manuálů.
Ideálně můžete své výklady zkoušet s kartou dne. Výklad však
zpočátku neprovádějte ráno, ale raději až večer před spaním. Tato rada
má jednoduché vysvětlení: jestliže ještě nemáte s výklady karet moc
zkušeností, mohli byste se zaleknout významu některé z neoblíbených
nebo nepříjemných karet a celý den očekávat, co zlého se vám stane.
Kdežto - pokud budete s kartou dne analyzovat to, co jste prožili, lépe
porozumíte významu a zároveň se takto skvěle učíte.
Teprve později, až dostanete Tarot „více pod kůži”, vítejte kartou dne
každé své ráno. Tato karta vám bude radit, jak se k určitým situacím
a událostem dne postavit, čemu se otevřít a čemu naopak vyvarovat.
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9. Pořiďte si tarotový deník!
Tarotový deník po určité době velmi oceníte. Časem totiž zjistíte, že:
1. Psaním si skvěle třídíte a ujasňujete své myšlenky, neboť vůbec
není jednoduché vyjádřit pocitový vjem z vytažené karty slovy.
Pomocí psaní se to můžete učit. Právě tím si tříbíte propojování
obou mozkových hemisfér, neboli slovní vyjádření svých pocitů
a intuitivních vnuknutí.
2. Správně položit otázku je jednou z nejdůležitějších (mnohdy
i nejnáročnějších) fází výkladu.
Tarot neodpovídá na uzavřené otázky, neodpoví vám ANO či NE.
K.tomu vám poslouží třeba kyvadlo. Tarotových karet se můžete
například ptát:
„Co mi přinese tato situace?”
„Proč se mi v práci nedaří?”
„Jaký postoj mám zaujmout k tomuto vztahu?
Jak jsem již výše uvedla, každá z karet v sobě obsahuje spousty
informací. Proto můžete snadno sklouznout k nesprávné interpretaci
tím, že namísto, abyste zkoumali, proč se vám v něčem nedaří, tak už
skrze kartu odpovídáte na to, co máte v této situaci podniknout. A to je
pak důvod zmatenosti, neboť Tarot skutečně funguje jako naprosto
pravdivé a jasné zrcadlo. Tarot odpovídá pouze na to, na co je
dotazován. Když si otázku napíšete, můžete si během svého výkladu
neustále připomínat, na co že se to vlastně ptáte.
3. Některé karty se často ve výkladu opakují. Je to známka toho,
že.je ve vašem životě téma, které nevidíte či odmítáte vidět.
Tarot na ně trpělivě poukazuje, abyste měli možnost se s ním
konfrontovat. Když si budete své výklady zapisovat, snadněji
dané téma odhalíte.
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4. Výklady karty dne mohou časem vykreslit souvislý příběh
vašeho současného života a při psaní se vaše informace z karet
budou skládat jako malé dílky puzzle.
5. Možná se stále ptáte na stejné věci. Pokud byste si výklady
nezapisovali, ani si toho nevšimnete. Naše mysl často dokolečka
přehrává staré programy a my je odhalíme, až když je uvidíme
napsané na papíru. Teprve pak můžeme ve svém životě změnit to,
co nám nevyhovuje.
Tohle všechno jsou důvody k tomu, abyste si vedli svůj tarotový deník.
Neznamená to, že musíte karty vykládat každý den. Váš tarotový deník
může být jakousi sebepoznávací kronikou vašich důležitých životních
událostí. A jestliže neradi píšete, mám pro vás jiný návrh - pořiďte si
diktafon a své výklady nahrávejte. Zjistíte, že je mnohdy obrovský rozdíl
v tom, co říkáte a v tom, co pak ve svých slovech uslyšíte!
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10. Rozvíjejte svou intuici a důvěřujte!
Pokud nejste zvyklí používat svou intuici, asi bude chvíli trvat, než
tomuto zvláštnímu tichému hlasu vědění, jež přesahuje logiku, začnete
důvěřovat. V mnohých z nás intuice dřímá v latentním stavu, stačí ji
však probudit.
„Přeladit“ z myšlení k prociťování.
Na svých tarotových seminářích, které vedu od roku 2007, se
neustále přesvědčuji o tom, že schopnost rozvinout svou intuici a tedy i
vykládat tarotové karty, máme všichni! Důvod, proč to někomu jde lépe
a někomu hůře, vidím:
•
•
•

v ochotě či neochotě vypnout „automatického pilota” svého
dosavadního způsobu života
v odvaze podívat se na svůj život pravdivě
v délce praxe

U mne se intuice probouzela dost dlouho, neboť jsem vždy patřila
k.lidem spíše racionálním, kteří potřebují důkazy. Důkazů pravdivosti
výpovědí karet jsem za léta praxe dostala víc než dost, takže nyní to jde
daleko snadněji. Zpočátku však pro mne byly výklady karet dost
namáhavé. Téměř vše, co mi intuitivně „přicházelo“, velmi razantně
cenzuroval můj rozum. Po tarotových výkladech jsem díky těmto
vnitřním bojům cítila velkou vyčerpanost a únavu. Sice se to praxí
zlepšovalo, zlom však nastal na jedné firemní akci. Vykládala jsem tam
karty pět hodin nepřetržitě. Byla to velká akce, fronta zájemců stála
u.stolečku a já chtěla uspokojit co nejvíce lidí. Bylo zvláštní, že když jsem
skončila, cítila jsem se nabitá energií, obrovsky vitální! Žádná únava!
Nechápala jsem to. Tedy až do doby, kdy mi jedna z pořadatelek
přinesla klíč od mé skříňky a já jsem v ten okamžik vůbec netušila, co mi
to dává. Logika nefungovala. Pak mi došlo, že jsem se během těch pěti
hodin dostala do stavu channelingu, kdy se člověk stává průchozím pro
energie a informace z vyšších sfér. Díky velké dynamice celého procesu
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se mi povedlo odstranit a umlčet mého vnitřního cenzora a já jen
intuitivně přijímala vesmírné informace a předávala je tazatelům. Byl
to úžasný pocit!
Ráda bych se s vámi podělila o jeden
zajímavý příběh. Díky němu možná
pochopíte, jak je důležité věřit nejen své
intuici, ale rovněž všem vytaženým kartám.
V době, kdy jsem ještě nebyla příliš
zkušená v tarotových výkladech, telefonovala mi kamarádka a smutně mi vyprávěla
o.tom, že její maminka vážně onemocněla.
Ležela v nemocnici a vůbec to s ní nevypadalo dobře. Kamarádka byla zoufalá
a chtěla jí pomoci. Vůbec jsem netušila, jak
mohu být nápomocná, přesto jsem však
vzala do rukou balíček karet, zamíchala a vytáhla dvě karty. Když jsem
se na ně podívala, byla jsem ještě zmatenější a bezradnější. Řekla jsem
kamarádce:
„Víš, ty se mě ptáš na svou vážně nemocnou maminku a mně se
ukázaly dvě karty romantické lásky a milostného vztahu. Nechápu to.”
„Já konečně ano!” odpověděla kamarádka. „Moc ti děkuji, ozvu se ti.”
Za nějaký čas se mi kamarádka skutečně ozvala a vyprávěla mi, že její
maminka celý život velmi milovala jediného muže, a tím byl otec této
kamarádky. Bohužel však zemřel v mladém věku a ač se pak maminka
ještě dvakrát provdala, její láska k prvnímu muži trvala dál. Když
maminka vážně onemocněla, těšila se, že se už brzy setká se svou velkou
láskou, ovšem dcera se s jejím odchodem nechtěla smířit. Jakmile
kamarádka u výkladu pochopila o co jde, zašla na hřbitov za otcem
a s.klidem v srdci řekla: „Tak jo, tati. Vezmi si ji k sobě a dobře se o ni
starej.” Ještě ten večer maminka zemřela. Moje kamarádka však díky
výkladu dokázala její odchod přijmout s láskou, klidem a odevzdáním.

16

Byl to pro mne velmi silný zážitek. Nejen díky samotnému příběhu, ale
především kvůli jednomu velkému pochopení: při výkladu karet pro
druhé není nutné, abych pokaždé chápala všechna poselství, obsažená v
kartách. Úplně postačí, když jim porozumí tazatel.
Mým úkolem kartářky je poctivě a pravdivě předat informace. Bez
zkreslování či přibarvování. Předat poselství Tarotu jasně, srozumitelně
a přijatelně. Příběh mé kamarádky a její maminky byl pro mne
přelomový. Od té doby jsem si už totiž nikdy nedovolila zpochybnit
výpověď karet. Nikdy už mne nenapadlo říct si: „Teď se asi karty
spletly, zkusím to znovu.“
Karty se nepletou nikdy!
Jejich výklad může být chybně interpretován, není však možné, aby
byla některá z karet vytažená chybně. Jak to vím? Ze své každodenní
praxe, svých zkušeností, ale především díky své intuici. Mystické děje se
nedají pochopit racionálně. Náš rozum má navíc velmi omezené
a ohraničené možnosti vnímání. Je dokázáno, že jeho kapacitu
využíváme pouze z velmi malého procenta. Jak bychom tedy mohli děje,
jež nás přesahují, chápat „hlavou”? Mystika se „chápe“ srdcem, mystika
se cítí.
Tarotu se věnuji velmi intenzivně od roku 2002 a nepamatuji, že by
mi karty v rukou chyběly déle než pár dní. Takže mi věřte - už se
navzájem trochu známe! Léta jsme dobrými přáteli. Je to překrásné
přátelství a podobné přeji z celého srdce i vám! Chvíle u hlubokých
rozhovorů s.vlastní duší totiž patří k tomu nejkrásnějšímu, co nám může
život nabídnout.
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