VÝKLAD OSUDU PRE JANU - 6. 5. 1983
Milá Jana!
Podrobne som analyzovala a podrobila tarotovému výkladu Váš partnerský vzťah, ktorý ako píšete trval rok a pred krátkou dobou bol ukončený.
Predpokladám, že sa tak nestalo z Vašej strany. V numerologickej mriežke som zistila, čo ste Vy za človeka a musím priznať - klobúk dole, pred Vami.
Vašou vinou Váš vzťah neskončil a zbytočne by ste hľadala chyby v sebe, vo svojom nejako zlom prístupe. Ste hlboko premýšľavý a veľmi zodpovedný
človek, nanajvýš spoľahlivý a ochotný vždy pomôcť druhým aj za cenu vlastného obetovania. Počas svojho života aj prevezmete zodpovednosť za celý
rad ľudí a aj situácií. Váš partner, či priateľ si vôbec nedokázal vážiť túto Vašu úžasnú vlastnosť, ktorá by sa aj jemu bola v živote veľmi zišla.
Aj preňho by ste bola dokázala obetovať všetko - to prvé aj posledné. Po veľkom výklade tarotu som však zistila, že sa s Michalom k sebe naozaj veľmi
nehodíte a dosť citlivo by ste si to uvedomovala, keby sa Vám vzťah podarilo zachrániť. V reálom živote sú aj takéto kombinácie, ako vy dvaja, ale
nepriťahujete ho veľmi. Nesedíte si a bola by to len otázka času, kedy aj Vy sama na to prídete. Dokázali ste jeden pre druhého urobiť veľa pozitívneho,
vniesť do života veľa pekného, posunúť vy jeho a on Vás smerom dopredu, ale to je asi všetko.
Celkovú zhodu, duševnú harmóniu vášho fungovania by som videla vo vašom spoločnom spolužití max. na 50% a to som použila dosť mierne číslo.
Doslova môžem povedať, že takýto vzťah vydrží len vo výnimočných prípadoch. U Vás je stále silná túžba pokúsiť sa o recidívu, o návrat späť, ale je to
len preto, že pozeráte na Michala očami stále plnými lásky a nehy a priznajte si, klamete tak trochu sama seba. Nie ste k sebe príliš úprimná - vidíte ho
takého, akého ho chcete mať, nie takého aký skutočne je. Radila by som Vám sa pokúsiť čo najskôr vysporiadať s danou Vás ťaživou situáciou, pretože
ste všetky svoje sily namierila proti sebe, tým, že sa toľko trápite a ak budete veľmi, veľmi chcieť, tak nejaké to stretnutie sa Vám podarí ešte docieliť, o to
horšie bude potom Vaše uvedomenie, po tom, ako sa presvedčíte o jeho ľahostajnosti. Dokážete byť skôr priatelia, ako jeden druhého priťahujúci milenci.
Pre Vás znamená duša, duševná láska veľa, odtiaľ beriete potravu a on Vám ju v dostatočnej miere nikdy nedá. Je dosť veľkým sebcom, a čo je dosť
viditeľné a negatívne - veľmi váhavý. Hľadá čosi, a asi ani sám nevie čo. Asi by mal nájsť v prvom rade sám seba, uvedomiť si, čo vôbec od života chce.
Už len závoj ilúzií Vám bráni vnímať ho takého aký naozaj je a celej skutočnosti takej aká je.
Už dlhý čas, to nebol oheň vášne - čo horel medzi Vami, vrelý oheň, ale chladný plameň uvedomenia, že neznamenáte preňho tak veľa, ako on pre Vás.
Vy potrebujete nájsť odvahu a oslobodiť sa od toho, zmobilizovať všetku vnútornú silu, energiu, venovať sa istý čas duchovným záležitostiam, kým
zosilniete a vpustiť do svojho života niekoho nového, prijať výzvu a rásť. Naozaj prišiel čas, aby ste opustila jeho javisko, pretože už nemáte na ňom čo
robiť, nehráte v tejto chvíli už skoro žiadnu rolu. Nehľadajte príčiny, proste berte to ako fakt, je to tak. Viem, že svet sa Vám zdá bezfarebný, prázdny,
šedý. Je čas na ústup! Vo svojej duši zostanete stále mladá, ale tak trochu aj večným dieťaťom, úprimným, dobrosrdečným, rýchlo sa nenechávajte
uniesť. Koncom januára až začiatkom februára začne vo Vašom živote už oveľa svetlejšie obdobie. Zima ešte bude dosť zlá. Veľa záležitostí Vás bude
vyvádzať z rovnováhy, hrozia konflikty s blízkymi príbuznými, čo zanecháva na Vás dosť značnú psychickú záťaž. Myslieť musíte pozitívnejšie, pretože
svojimi čiernymi myšlienkami aj priťahujete negatíva, ktoré nedokážete od seba odrážať, ale ich doslova vpíjate do seba a to Vám značne ubližuje. Pozor
si dávajte na výkyvy svojej nálady, dokážete ich poriadne striedať - ako na hojdačke, nekľud a pocit rozčarovania - to je to, ponad čo sa musíte preniesť
do konca roka, a potrvá to do konca januára.
Veľa týchto emóciií, ktoré Vám ubližujú si vyrábate sama. Jedna dobrá rada - musíte pozornejšie počúvať Vaše vnútro, čo vám našepkáva, vnútornú
intuíciu, tá je Vašim najlepším radcom, ak ju budete počúvať dobre, pozorne, nesklame Vás. Prezradí vám, či ste správne odhadla človeka, či správne
chápete každú situáciu, či správanie ľudí okolo Vás. Daný rozchod Vás nechal spadnúť psychicky dole. Veľmi dole, skoro na samé dno, ale to len preto,
že sa dobrovoľne vznášate medzi snom a realitou. Je načase niečo zmeniť. Nechajte svoju chorobnú precitlivelosť, vydržte, na jar to už bude všetko OK.
Investujte zatiaľ do seba - do svojho vzhľadu, choďte na masáž, do fitka, neľutujte utratiť peniaze pre seba, zvýši sa Vaše sebavedomie.
Na jar vstúpi do vášho života veľmi príjemný človeka vy budete rada, že ste na sebe tak popracovala. Ocení to! Musel tento vzťah skončiť, lebo vášho
partnera už neuspokojoval. Zmena je život a Vám to po istom čase prinesie veľkú úľavu. Upozorniť Vás chcem na ostražitosť v otázkach zdravia - pozor
na ľadviny, hned začiatkom roka, takže predchádzať nachladeniu v prvom rade. Ak ste sa nedala zaočkovať proti chrípke - urobte tak ešte teraz.
Vaša búrlivá duševná činnosť vyžaduje občas podporu v podobe glukózy - je to energia pre mozog, takže občas sladkosť, ale hlavne ovocie! Vo
finančných otázkach sa nespoliehajte na náhodu. Nevyhráte, nezdedíte. Sami sa budete musieť pričiniť. Len usilovná práca aj v zamestnaní Vám zaručí
spokojnosť šefa. V tejto sfére - striedavé výsledky. Jasnejšie by som to prirovnala: 3 kroky vpred, 2 kroky vzad. Investujte aj do dovolenky, vzdelávania,
napredovania. Povzbudí to viac vašu činorodosť.

Ak Vám bude niečo nejasné, ozvite sa, rada odpoviem.
Vaša Svetlana
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