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Tarotová analýza rok 2010

Meno a priezvisko: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Dátum narodenia: xx.xx.xxxx
Hodina narodenia: xx.xx
Miesto narodenia: xxxxxxxxxx
Analýza prevedená: xx.xx.xxxx

Rozloženie Tarotových kariet systémom 12 astrologických domov

1.dom - Osobnosť, rozhľad, názory – predstavuje Vašu prevažujúcu náladu, to ako sa cítite a 
čo  ukazujete  navonok.  Ako  na  základe  svojich  duševných  a  intelektuálnych  vlastností 
pristupujete k úlohám. 

21 Universum - predstavuje naplnenie. Symbolizuje znovu nájdenú jednotu, pôžitok z vyššej 
harmónie  a  potešiteľný  výsledok.  Ocitnete  sa  v  tomto  roku  tam,  kde patríte,  čo  Vás  bude 
napĺňať radosťou vo vzťahoch i vo Vašej tvorivej činnosti. Urobíte veľmi dôležitý krok vo Vašej 
vlastnej osobnej realizácii.  Nastanú pre Vás šťastné časy, kedy si  budete užívať života bez 
zábran a plnými dúškami. Táto karta tiež poukazuje na cestovanie a aj možné zahraničné cesty. 
Pocítite obrovskú radosť z toho, že sa dostanete k niečomu, čo pre Vás znamená naozajstnú 
úlohu Vášho života.  Máte  pred sebou  aj  šťastné  stretnutie,  s  niekým,  kto  sa  stane  Vašim 
životným partnerom, alebo má hlboký zmysel pre Váš život a aj osobný vývoj.

2.dom - Peniaze, vlastníctvo, zisky a straty – materiálne zabezpečenie, Vaše hospodárenie 
s peniazmi a majetkom. Predstavuje Vašu energiu pracovať, tvoriť a obhospodarovať. 

Princ diskov -  je  mladý muž,  ktorý  predstavuje stavbu nových štruktúr,  športovec,  ktorý  je 
majstrom zmeny stavby  svojho tela  pomocou fyzického cvičenia.  Je  vo Vás predstava ako 
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uskutočniť svoj materiálny život konkrétnym a estetickým spôsobom. Budete vedieť pre svoj 
ďalší  život  postaviť  pevný  a  spoľahlivý  základ.  S  hlbokým  zmyslom  pre  realitu  budete 
uskutočňovať Vaše predstavy a nápady.  Zaoberáte sa otázkami materiálnej  istoty a vlastné 
zámery  posudzujete  veľmi  pragmaticky.  Do budúcnosti  môžete  počítať  aj  s  novým pevným 
zväzkom. V terajšom konaní sa však vystríhajte flegmatickosti a nepružnosti v konaní. Novou 
cestou  sa  môžete  vydať  prostredníctvom  človeka  narodeného  v  znamení  Býka,  alebo 
kalendárnom  mesiaci  pod  vládou  tohto  znamenia.  Bude  Vás  inšpirovať,  aby  ste  sa  ako 
dôsledok svojho cestovania  vydal  nepoznanými  smermi.  Smermi,  ktorými  sa  ďalej  v  živote 
chcete uberať. Podnecuje Vás aj k väčšej aktivite.

3.dom  -  Vzdelanie,  pohľad  na  okolie  –  hovorí  o  Vašom  každodennom  živote,  spôsobe 
myslenia, Vašom intelektuálnom rozvoji a získavaní znalostí. Ako trávite svoj čas. 

Dvojka mečov Mier - predstavuje dva prekrížené meče a v ich priesečníku je modrá ruža. 
Dáva  predpoklad vyrovnania  všetkých protikladov a  sľubuje  vyrovnanosť.  Budú Vás  trýzniť 
pochybnosti a budete sa snažiť odohnať ich silou intelektu, ale odpoveď na Vaše otázky nájdete 
len vo svojom srdci. Do nepríjemností ste sa dostali len preto, že ste nepočúvali svoj vnútorný 
hlas. Nebudete si  istý svojim vývojom a budete sa snažiť  odmietať návrhy vlastnej intuície. 
Odopieraním citov vo svojom živote dospejete do neprehľadnej situácie. Analytickým úsudkom 
síce  môžete  dospieť  k  vynikajúcim  záverom,  ale  nenájdete  vnútorný  pokoj,  ak  odmietnete 
rešpektovať city. Naučte sa rozlíšiť, čo je intuícia a čo len túžby a želania. Navonok prejavujte, 
čo najviac citov a vnútorne podrobte svoje emócie kritike a zbavte sa zmätkov a zlých snov. 
Zmietate  sa  medzi  citom  a  rozumom.  Rozhodujete  sa  stále  medzi  dvoma  možnosťami. 
Jednoznačný postoj zaujmete v priebehu prvých dvoch týždňov alebo mesiacov v tomto roku.

4.dom  -  Domov,  fyzické  a  citové  bezpečie  –  domovom  sa  myslí  miesto,  kde  sa  cítite 
v bezpečí a doma, kde máte svoje korene, vlastne svoj domov, domov rodičov, vlasť a tradície. 

Osmička  mečov Vnútorná  prekážka -  Karta  Vás  vlastne  vyzýva  k  vytvoreniu  vnútorných 
predpokladov na stretnutie s novým konkrétnym človekom. Ocitnete sa pred rozhodnutím medzi 
dvoma  možnosťami  alebo  dvoma  ľuďmi.  Brzdiť  Vás  bude  neustále  analyzovanie  situácie, 
pochybnosti o správnosti každého rozhodnutia a nedôvera. Tento neustále analyzujúci postoj 
vyvolala vo Vás nejaká udalosť spred niekoľkých rokov, alebo z obdobia detstva. Umŕtvujete 
dôležitú  časť  svojej  osobnosti  rôznymi  zákazmi.  Tento  prístup  premietate  na  svoje  okolie. 
Všetky  zákazy  však  odrážajú  Vaše  obavy  a  zábrany.  Skrývate  v  sebe  určité  charakterové 
vlastnosti zo strachu, že by ich ten druhý nepochopil. V priebehu 8 týždňov alebo mesiacov by 
sa mali vo Vašom živote určité veci vyjasniť. Vyčkajte a snažte sa poznatkami získať kontrolu 
nad situáciou. Zbavíte sa svojich zakorenených sklonov všetko rozoberať a nikomu a ničomu 
nedôverovať, len buďte trpezlivý. Opätovne by ste sa mali zamyslieť, kto z Vašich rodičov alebo 
príbuzných mal sklon všetko rozoberať a vyvolávať tak pochybnosti.  Znova sa dostávame k 
tomu známemu ...áno, ale... Nevyhráte, ak nie ste ochotný vo svojom živote pristúpiť na zmenu 
a prijať ju so všetkými možnými rizikami. Vašou úlohou v oblasti domova a rodiny pre tento rok 
je prestať byť väzňom sám sebe.

5.dom - Tvorivosť, energia, deti, láska, potešenie  - je Vašou radosťou zo života, predstavuje 
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všetko, čo Vám prináša radosť, potešenia ako napríklad láska /flirtovanie a milostné aféry/ či 
peniaze, kreativita a umelecká tvorba. 

Desiatka pohárov - Nasýtenosť - zastupuje citovú nasýtenosť a spokojnosť. Čaká Vás šťastie, 
ktoré  bude  hmatateľné  aj  vo  vonkajšom  reálnom  svete.  Prežijete  stav  úplného  citového 
uspokojenia, ktoré prežiari Váš celý život. Citové naplnenie sa bude týkať osoby narodenej v 
znamení Rýb, alebo nastane behom mesiaca Rýb /21.2. - 21.3./. Dostanete blahodárny podnet 
v šťastím presýtenej atmosfére, ktorý Vám rozptýli skľučujúce a deštruktívne myšlienky. Všetky 
problémy  z  minulosti  sa  Vám  podarí  rozptýliť.  Prekonáte  svoje  zábrany,  vyriešite  krízu  a 
prežijete najkrajšie a osudové obdobie poznamenané láskou, dôverou a bohatstvom citov. Táto 
karta je predzvesťou nového trvalého zväzku, prípadne zaujímavých pracovných stretnutí, ale aj 
iných potešiteľných kontaktov.

6.dom -  Zamestnanie,  fyzické zdravie,  denná rutina  – Váš spôsob zarábania  peňazí  na 
živobytie,  stanovovanie  úloh  pre  seba  a  ich  plnenie,  vychádzanie  so  spolupracovníkmi, 
podriadenými a vyrovnanie sa s vlastným miestom v spoločnosti.  

Sedmička palíc Odvaha -  karta predstavuje tri  páry prekrížených palíc,  ktoré sú symbolmi 
ubúdajúcej energie. Kolmo umiestnená palica je zbraňou hrdinu, ktorý sa musí spoliehať sám 
na  seba  a  zvíťaziť.  V  tomto  roku  Vás  čaká  boj  proti  osudu,  kde  je  treba  pripraviť  sa  na 
podstúpenie rizika a problémy napr. vo forme závisti a zlomyseľnosti ľudí vo Vašom pracovnom 
okolí.  Vo vzťahoch Vám hrozí  konflikt,  ktorý  najlepšie zažehnáte pokojom, prešibanosťou a 
jasným stanoviskom. Ocitnete sa aj pred útokmi na Vaše postavenie a dobré meno. Všetko sa 
však nakoniec vyrieši k Vašej spokojnosti. Treba preukázať neotrasiteľnú silu presvedčenia, že 
to  čo  sa  rozhodnete  urobiť  je  správne.  Je  pravdepodobné,  že  sa  bude  do  všetkého,  čo 
podniknete miešať niekto tretí. Prejaviť treba aj dostatok múdrosti a záležitosti brať vážne so 
všetkou zodpovednosťou.

7.dom - Manželstvo, partnerstvo, obchodné a zmluvné vzťahy – intímne a oficiálne vzťahy, 
ako sa v nich správate, prípadné odlúčenie, nepriateľstvo a súdne spory. 

Šestka pohárov Rozkoš - predstavuje radosť. Má moc uzdravovať a hojiť rany. Behom prvých 
6 týždňov alebo 6 mesiacov dostanete možnosť vniesť do svojho života potešenie a radosť. 
Máte v partnerskej oblasti sklon posudzovať situáciu ružovo. Hľadáte nový smer a preto by ste 
sa vo svojich spomienkach mali vrátiť do detstva a spomenúť si na svoje sny a túžby o tom, čo 
budete robiť až dospejete. Môže Vás to na jednej strane potrápiť, no dať Vám aj novú energiu 
vo forme inšpirácie. Spomínate aj na časy kedy sa Vám v tejto oblasti viedlo lepšie a chceli by 
ste, aby tak bolo aj naďalej. Váš úspech silne závisí od toho, aby ste sa oslobodili od detstva. 
Neúčinné  zasnenie  môže  na  Vás  pôsobiť  neprakticky  a  popletene.  Snažte  sa  vyťažiť  so 
spomienok, môže Vás to posunúť dopredu.

8.dom - Sexualita, dedičstvo, túžby, smrť – hľadanie zmyslu života, osud, smrť a sexualita, 
všetky tabu tohto roka a ich prekonanie. 

Princezná mečov - predstavuje mladú ženu, v bojovnej pozícii,  ktorá hrozivo máva mečom 
obráteným smerom dole. Princezná mečov je energická, zvedavá, ale aj nerozvážna a prchká. 
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Viete ako používať ostrie svojho jazyka a aj mysle. Vo Vašom živote nastane otvorená výmena 
názorov,  objaví  sa  starý  nezmyslený  spor,  ktorý  bude  mať  smerodajný  vplyv  na  Vaše 
smerovanie  v  tomto roku.  Nastane konflikt  končiaci  rozchodom. Nastane  búrka,  ktorá  však 
prečistí  vzduch. Signalizuje odhalenie vyjasňujúce celkovú situáciu, ktorá má vplyv na Vaše 
postavenie. Budete sa musieť pripraviť na neodvratné objasnenie názorov a konflikt si držať pod 
kontrolou a nadhľadom. Budú nasledovať slovné útoky, výčitky aj neoprávnené, nezhody, čo 
povedie k rozchodu. Tým sa nedýchateľný vzduch vyčistí a pôjdete úplne novým smerom. Ako 
to celé dopadne vo veľkej miere závisí od Vás. Či budete ochotný zmeniť svoj názor a postoj k 
udalostiam, ktorých sa daný konflikt týka. Všetko, čo ste potláčali v sebe, sa vyplaví na povrch a 
nečakane vybuchne. Ak sa rozhodnete vydať zo seba to čo Vás trápi, pripravte si dobre a včas 
svoje  argumenty,  aby ste neboli  zaskočený.  Ak sa  sústredíte na to,  čo Vám vytkne človek 
narodený v  niektorom zo vzdušných znamení  -  Vodnár,  Blíženci,  Váhy,  tak  sa  Vám podarí 
zachovať rovnováhu. Potom budete vedieť v pokoji zhodnotiť výčitky, zatriediť a zaujať vecné 
stanovisko. Vyvarujte sa ochromeniu pod vplyvom strachu.

9.dom - Filozofia, viera, ďaleké cesty, ideály – poznanie, snaha pochopiť nové a rozširujúce 
vlastný  horizont  /napríklad  cestovanie/.  Váš  svetový  názor,  morálne  a  náboženské 
presvedčenie. 

Princ mečov - symbolizuje chlad, nepriateľstvo, záludnosť, rozpory a hádky, ktoré znepríjemnia 
život,  ktorý  ste  považovala  za  príjemný.  Táto  karta  však  prináša  aj  vyjasnenie  a  triezve 
poznanie,  ktoré  je  však  sprevádzané  nepríjemnými  pocitmi.  Znamená  slovné  výpady. 
Sebakriticky budete hodnotiť seba. Budú Vás trápiť značné pochybnosti a padnú všetky Vaše 
doterajšie  hodnoty  a  názory.  Okoliu  budete  pripadať  značne  nevyrovnaný  a  podráždený. 
Obdobie, ktoré Vás čaká, prinúti kriticky preskúmať hodnotu a pravdivosť ľahkovážnych názorov 
a  tendenčných  presvedčení.  V  osobných  vzťahoch  sa  prejavuje  táto  karta  najbolestivejšie. 
Všetky Vaše pocity sa premenia na trpkosť a horkosť, nezmyselnosť alebo potupu. Vaše hlboké 
city  sa  stanú  obeťou  odmietavých  poznámok  a  ohovárania.  Táto  karta  sa  týka  človeka 
narodeného v znamení Vodnára, alebo práve obdobia tohto mesiaca, kedy pocítite vnútornú 
túžbu po zmene a prehodnoteniu vzťahov.

10.dom - Postavenie, verejný život, pocty  – predstavuje vlastné volanie za cieľom života, 
povolanie a postup, talent a schopnosti, úspech a uznanie. 

Deviatka Mečov -  Krutosť  -  táto  karta  bezsenných nocí  prezrádza stav  veľkých starostí  a 
skľúčenosti.  Prenasleduje  Vás  a  trápi  bolestná  strata,  ohrozenie  existencie  alebo  aj  zlé 
svedomie. Ste mučený starosťami a túžobne očakávate úsvit. Čo Vás však v skutočnosti trápi? 
Pocit viny alebo obavy z ťažkej úlohy? Trápite sa a krutosť obraciate voči sebe. Temné oblaky 
Vám zakrývajú výhľad. Vaše pocity viny nie sú tak opodstatnené ako si ich pripúšťate. Zbavujú 
Vás odvahy. Zamyslite sa nad tým, či Vás neovplyvňujú deštruktívne výčitky rodičov z detstva v 
podobe  vnútorného  konfliktu.  Používate  určitý  vzorec  správania  sa,  v  ktorom  nachádzate 
spokojnosť ako obeť situácie a trestáte sa zlým svedomím. Má to ďalekosiahle dôsledky pre 
Vašu  osobnosť  a  napredovanie  kariéry.  Je  pre  Vás  dôležité,  aby  ste  opustili  daný  vzorec 
správania sa a odpustili sebe aj iným. Bude to znamenať veľa i v tom akých ľudí k sebe budete 
po uvedomení si určitých vecí, priťahovať. Toto myslenie je potrebné odstrániť, aby nespôsobilo 
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chorobu na fyzickej úrovni. Starých vzorcov správania sa máte možnosť zbaviť do 9 týždňov. 
Vaše pocity sa vzťahujú k mesiacu jún, alebo človeku narodenému v znamení Blížencov.

11.dom -  Spoločnosť,  priateľstvá  – Vaše zážitky v okruhu priateľov,  užitočné ale  zároveň 
tiaživé priateľstvá, pohostinnosť a intrigy. 

12 Viselec - uviazli ste na mŕtvom bode, ktorý Vám bude brániť vo vývoji a raste. Ak chcete 
rozšíriť svoje horizonty, tak musíte zaujať úplne odlišný životný postoj. Váš svet musíte obrátiť 
úplne hore nohami, aby ste sa naň pozreli z inej perspektívy a prehliadli obmedzujúce zvyky. 
Nemôžete sa pohnúť vpred, ak ste pripútaný k svojim starým predstavám a vzťahom. Ak by ste 
neboli ochotný myslieť iným smerom mohla by celková Vaša situácia vyústiť do zdravotných, 
vzťahových  alebo  ekonomických  problémov.  Karta  je  kapituláciou  Vášho  ega  a  pokorného 
prijímania toho, čo príde, aby ste sa mohli oslobodiť od nevhodných a dobrovoľne prijatých 
vzorcov vo Vašom myslení a správaní. V pozícii  terajšej nehybnosti rozpoznáte príležitosť k 
hlbokému poznaniu, zmene obrazu okolia a životného smeru. Došlo k celkovému spomaleniu 
toho ako ste si všetko predstavovali. Vašou úlohou je len zmeniť postoj a uvedomiť si, kde ste 
zišiel z cesty. Dôvod nájdete v úplnej maličkosti.

12.dom - Obmedzenia, úklady, tajomstvá   - reprezentuje Vaše hlboké túžby a obavy, to čo 
potláčate  do  hĺbky.  Tu  sú  obsiahnuté  vlastné  obmedzenia,  trápenia  a  súženia,  všetko 
nevysvetliteľné. 

Päťka palíc Spor - je symbolom úzkosti a frustrácie. Vo svojom partnerskom živote prežívate 
strach a tým blokujete prúd tvorivej energie, alebo ju používate nesprávnym smerom. Kladiete 
prekážku  niečomu prirodzenému a  to  vlastne  vo  Vás  vyvoláva  pocit  úzkosti  a  vnútorného 
stresu. Vašou úlohou je len zachovať disciplínu, presne si vymedziť hranice a postupovať krok 
za krokom. Máte pocit, že ste obmedzovaný vo svojom tvorivom prejave. Príčina môže byť vo 
vonkajších okolnostiach spôsobovaná vo vzťahu s Levom, tým že Vám v niečom bráni, kladie 
prekážky. Príčina však môže byť aj vo Vás samotnom, tým že sám sebe obmedzujete vykročiť 
novým smerom alebo načerpať novú energiu. Musíte pochopiť, čo je v pozadí. Pocity úzkosti u 
Vás môžu vyvrcholiť práve v znamení Leva v tomto roku alebo v priebehu prvých 5 týždňov či 
mesiacov. Nemali by ste brať žiadne ohľady a naplno sa vyjadriť. Je vhodné zbaviť sa všetkých 
starých skostnatených vzorcov myslenia, ktoré ste si doniesli z udalostí spred 5 rokov. Mali by 
ste sa zamyslieť, ktorý z rodičov mal sklon obmedzovať sa vo vzťahu vo svojom prirodzenom 
prejave a z akých dôvodov. Počúvajte aj naďalej hlas svojho srdca a aktívne pristupujte k životu.

Celkové  Zhrnutie:  Z numerologického  hľadiska  prežívate  do  narodenín  začiatok  nového 
deväťročného  cyklu  a nastáva  pre  Vás  vhodné  obdobie  na  vzdelávanie,  spoznávanie, 
spoločenské napredovanie a vyriešenie nejasných vzťahov. Z predchádzajúcich rokov sa Vám 
žiadna s tarotových výziev neopakuje. 

Osobnostný rast:  Vypracujte si  zoznam všetkých záležitostí,  ktoré treba vybaviť,  pôjde Vám 
všetko  ľahšie.  Nestráňte  sa  udalostí  vôkol  seba,  ale  sa  nimi  nenechajte  pohltiť.  Zvýšená 
vnímavosť  k  okoliu  otvorí  nové  dimenzie  poznania.  Myšlienku,  ktorá  Vám  skrsne  v  hlave, 
môžete rozvinúť do želaného materiálneho úspechu.
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Osudové  záležitosti:  Ste  v  stave  uprednostňujúc  hmotné  nad  duchovným,  praktickosť  a 
cieľavedomosť. Niekedy ale prejavujete priveľa zodpovednosti za veci, od ktorých by ste sa 
mohli  oslobodiť.  Dbajte  na  prevenciu.  Máte  sklon  silne  podliehať  náladám,  ktoré  zhoršujú 
zdravotné problémy. Úprimne dajte najavo, čo vás sužuje, je nemožné ďalej  bez následkov 
predstierať.  Nevyhýbajte sa otvorenej výmene názorov.  Uvoľnia sa vo vás blokády,  ktoré si 
spôsobujete falošným pocitom vlastnej bezmocnosti.

Plány do budúcnosti: Nestálosť a tvrdohlavosť by mohli zmariť nielen úspech v podnikaní, ale aj 
partnerské vzťahy. V súčasnosti sa nerozhodujte, ešte počkajte. Všetky možnosti sa vám javia 
ako správne. Váš postoj k veci, o ktorej máte rozhodnúť je príliš nestranný. Treba sa vystríhať 
neuvážených a prudkých reakcií,  slov a skutkov, ako aj sklonu ovládať druhého. Venujte sa 
realizácii všedných drobností.

Podvedomie: Voľný tok energie je zabrzdený a tak dochádza k silnej stagnácii. Život sa stáva 
záťažou.  Hrozí  rezignácia.  Prežívate  strach  a  tým blokujete  prúd tvorivej  energie,  alebo  ju 
používate nesprávnym smerom. Kladiete prekážku niečomu prirodzenému a to vlastne vyvoláva 
pocit  úzkosti  a  vnútorného stresu.  Úlohou  je  len  zachovať  disciplínu  a  presne  si  vymedziť 
hranice a postupovať krok za krokom.

Každodenný život: Niečo ste si vysnívali a myslíte, že dopredu viete ako to dopadne. Omyl. 
Realita je úplne iná! Iba ťažko si priznávate, že záležitosť ležiaca Vám na srdci musí chvíľu 
počkať. Pravú mieru nájdete pri pohybe a hlavne na čerstvom vzduchu.

Voľný čas: Čo platilo včera, dnes už nie je pravda. Vnútornú nespokojnosť by ste mali odstrániť 
zmenou životného štýlu. Skúste si splniť akékoľvek prianie. Myslite v tomto čase aj na seba a 
svoje  potreby,  aby  ste  si  zlepšili  náladu.  Dobrá  nálada vnesie  do  Vášho  života  nadhľad  a 
prinesie uvoľnenie aké potrebujete. Vhodné je nakupovať, odhodlať sa k úpravám v byte, ale 
nepúšťajte  sa  do  ničoho  príliš  rozsiahleho.  Zamerajte  svoju  pozornosť  na  spoločenskú 
komunikáciu a vyjadrenie myšlienok víriacich vo Vás. Vychutnajte príjemný pocit priateľstva.

Spoločenské vzťahy: Vysporiadajte sa so všetkými vzťahmi v živote. Ukončiť tie, čo pre Váš 
rozvoj do budúcnosti už nemajú význam a len Vás svojou prítomnosťou brzdia a nadviažte nové 
vzťahy. Ľudia z Vašej minulosti sú Vašim zrkadlom. Mali by ste sa venovať skôr duševnému 
rozvoju v oblasti vzťahov ako materiálnej oblasti. Pádu nepotrebných a zväzujúcich vzťahov, 
ktoré Vás nejakým spôsobom obmedzujú a vôbec prehodnocovaniu všetkých zväzkov v práci aj 
v súkromí sa nevyhnete.

Partnerský  vzťah:  Bohyňa  lásky  sa  na  Vás  usmieva.  Zrejme  sa  u  Vás  prejavujú  sklony  k 
romantike. Máte dokonca predpoklady, že stretnete človeka, ktorý pre Vaše naladenie bude mať 
pochopenie,  lebo  naladenie  praje  zaľúbencom  a  môže  rozkvitnúť  láska  duševná  i  fyzická. 
Oddávajte sa citom.

Rodina:  Ak  prijmete  situáciu  aká  je,  dočkáte  príjemného  prekvapenia.  Odhodlajte  sa  pre 
netradičné vyriešenie sporu. Úspech nedá na seba dlho čakať, nepríde však okamžite! Skoršie 
spory za  týchto  okolností  končia,  človek sa  dáva dohromady a užíva si  spoločného života, 
pretože rozdielne názory sú uznávané a rešpektované.

Peniaze,  práca,  ambície:  Zobuďte  sa.  Môžete  úspešne  zložiť  skúšky,  uzavrieť  obchody, 
podpísať zmluvy, alebo vyhrať spor. Vidíte sa už v cieli a pritom ste pre záležitosť, o ktorú sa 
usilujete,  nepohli  ani  prstom. Dajte pozor,  pretože druhí  budú útočiť  na Vaše slabé miesta. 
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Stojte za svojim názorom a pripravte sa na dlhodobú záťaž. Očakávajte intenzívnejšie emócie a 
nečakané situácie. Nenechajte sa odradiť  pri  realizácii  plánov ľuďmi, ktorí  Vám neprajú. Ak 
dôverne poznáte situáciu, nemáte sa čoho obávať. Predchádzajte preťaženiu. Vytvorte priestor 
pre  iný  spôsob  života,  aký  ste  viedli  doteraz.  Doprajte  si  samotu.  Upokojte  svoju  myseľ  a 
nechajte voľný priechod všetkým svojim emóciám, aby sa vyplavili.

Záverom Vám želám veľa úspechov pri dosahovaní vytýčených cieľov v roku 2010 a mnoho síl 
na  prekonanie  prípadných  načrtnutých  prekážok.  Záleží  od  Vás  ako  uvedené  informácie 
využijete pre skvalitnenie a zlepšenie svojho života. Ďakujem za Vašu dôveru.
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