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Plus mínus 2555 otázek za rok, to už je nějaká 
tarotová průprava, která přinese velké výsledky. 
Když navíc, ke každé otázce přidáte ještě otázku, 
kterou ještě nikdy nikdo nic nezkazil, a sice otázku 
začínající slovem PROČ?, počet otázek, na které 
tento rok dostanete odpovědi, se zdvojnásobí. 
Takové množství dotazů, na které by vás možná 
ani nenapadlo se zeptat, vás může jen obohatit. A 
když ještě navíc v otázkách rozlišíte, zda se ptáte 
na aktuální stav nebo váš obvyklý přístup, 
kouzelným slovíčkem TEĎ, případně rozšíříte 
otázky o váš vědomý a nevědomý přístup či o to, 
jak to mají vaši blízcí a jak to souvisí s vámi, 
dostanete takové množství otázek, že to já za boha 
nedokážu spočítat. A nezapomeňte, že NIC je také 
odpověď.  

Ke každému tématu jsem navíc vylosovala ještě 
jednu kartu z odpovídajícího balíčku. Co chce 
tarot k tomuto dennímu tématu říct? Která karta 
k tomu chce něco dodat? Moudro, radu, postřeh, 
citát, hlášku, zkrátka něco k zamyšlení, ať se tarot 
taky může vyjádřit. To si můžete přečíst v pravém 
horním rohu, v bublince. 

 

 



4. srpna           
DOMINIK 

Dominik je mužské křestní jméno. Původ má v latinském 
dominus = pán.  
 

1. Jakého důležitého pána dnes potkám?  
2. Čím bude důležitý?  
3. Kde se střetneme?  
4. Co si od něj mám vzít? 

5. Co mu mám dát já?   
6. Co mi může letos přinést do života Dominik? 

7. Jmenuji-li se Dominik, znamená to pro mě… 

Vaše karty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedej si vzít své 
sny, jdi za nimi, i 
když jsou sebevíc 

divné.  
7 pohárů   



17. listopadu          
MAHULENA 

Jméno Mahulena, které dnes najdeme v občanském kalendáři, 
je českého původu a vzniklo uměle. Nejznámější nositelka 
tohoto jména byla bezpochyby ta, kterou známe ze Zeyerova 
dramatu Radúz a Mahulena. Mahulena v něm byla 
nejkrásnější ze všech, vtělená naděje a milosrdenství. Je úzce 
spjata s přírodou, ráda sní a věří ve spravedlnost. 
 

1. O čem sním?  
2. Co to o mně vypovídá?  
3. Co si od toho slibuji? 

4. Dá se to splnit? 

5. Jakým způsobem?  
6. Co mi může letos přinést do života Mahulena? 

7. Jmenuji-li se Mahulena, znamená to pro mě… 

Vaše karty:  

 

 

 

 

 

 

 

Sny jsou bohatou 
studnicí odpovědí 

na to, co nás nejvíc 
trápí.  

Poustevník  



Úplněk v Beranu                  
1. S jakou akcí mám hned přestat?  
2. Co už jsem úplně vyčerpal/a?  
3. Jak mám stabilizovat své nálady?  
4. Jaké chutě si mám naplnit?  
5. Co započatého mám už dokončit?  
6. Jaká energie mi už neslouží?  
7. Který beran mi brzy nakopne pro moje dobro?  

 

Vaše karty:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Samhain                   
1. Co mám uzavřít?  
2. Na co se mám zaměřit?  
3. Co je ve mně skryto? 
4. Co mě učí tíha a bolest?  
5. Jakou temnotou mám proniknout?  
6. Které dušičky jsou kolem mě?  
7. Co mi vzkazují?   

 

Vaše karty:  

 

  

 

 

 

 

 


