Výklad karet beru velmi zodpovědně, protože se stalo mým posláním

Anna Dlouhá na svět přišla ve znamení berana, tudíž
není žádným divem, že její cesta je odvážná a svá. Plná
energie, vášně a zápalu pracuje s tarotem, který má
ráda a díky němuž pomáhá mnoha lidem nalézt jejich
cestu. O tom, jak se vydala na tu svou “tarotovou“, co
pro ni znamenají karty a jak vnímá své poslání, jsem si
s ní vyprávěla v jejím malém studiu, které se nachází u
Anděla v budově Ženských domovů.

Ani, kdy vstoupil tarot do tvého života poprvé?
Tarotové karty jsem dostala od svého dobrého kamaráda a dodnes nevím, proč mi je tenkrát daroval. V té době mi
bylo, myslím, devatenáct let a studovala jsem gymnázium. Každopádně jsem si je sama nekoupila.

Začala jsi s kartami pracovat hned, nebo jsi je „uložila do šuplíku“ a vrátila se k nim později?
Pamatuji si, jak na ten dárek koukám a říkám „Tarot, ty jsi se zbláznil? Co já s tím budu dělat?“ A kamarád mi
odpověděl, že šel kolem krámku, viděl tarot za výlohou, vzpomněl si na mě, a koupil mi ho. Takže já ke svým kartám
přišla doslova jak „slepej k houslým“ (smích). Ze začátku jsem moc nevěděla, jak s nimi pracovat, tak jsem postupně
začala studovat knížky o výkladu sama. Zajímavé je, že jsem nikdy nenavštívila žádný kurz, byla jsem takovým
samoukem a své vzdělání jsem získávala z literatury a z praxe. Nejprve jsem vykládala sobě, potom rodině, pak
kamarádům, pak jejich kamarádům… až jsem vlastně začala vykládat karty profesionálně.

A kdy tě napadlo, že by tě výklad mohl živit? Musí to být docela zodpovědná práce…
Ano, ze začátku jsem měla pocit strachu, protože přeci jenom sděluji určitou věštbu, která má bezesporu vliv na ty,
kterým je určena, takže to opravdu vnímám jako zodpovědnost a výklady karet beru velice vážně. Kdy jsem se
rozhodla živit se výkladem karet, si už bohužel nepamatuji, ale důvodem, proč jsem se k tomu rozhodla, byl právě
ten okruh lidí, který měl o mé výklady zájem a který se pozvolna zvětšoval… Díky nim jsem začala uvažovat o tom,
že jsem v tom snad nějakým způsobem dobrá a chtěla jsem se tím zabývat ještě více do hloubky a intenzivně.

Jak přistupuješ ke svým klientům, když přijdou s nějakou složitou životní situací?
Snažím se s každým svým klientem jednat naprosto individuálně a empaticky. Protože každý z nich potřebuje
individuální péči. Jsem hodně přímá, protože si myslím, že každý klient si zaplatí nějaký čas, ve kterém se mu chci

věnovat na 100%. Takže když se při výkladu vyskytnou i karty, které třeba nejsou moc pozitivní, tak o nich klientovi
vždycky řeknu. Samozřejmě jemně a diplomaticky, protože dobrý kartář se pozná podle toho, že řekne i negativní
věc tak, aby klient odcházel s cílem a možností situaci změnit. V životě má totiž každá situace řešení, jen je třeba se
tomu otevřít a vidět to.

Pracuješ s klienty opakovaně, nebo se stává častěji, že klient přijde jen jednou s nějakou konkrétní otázkou?
To je dost různé, ale já mám ráda klienty, kteří se vracejí, protože je krásné sledovat jejich pokrok a osobní vývoj, a
hlavně se s nimi dá opravdu pracovat. Proto s každým klientem vyhledávám zpětnou vazbu, píší mi e-mail nebo
volají a vyprávějí mi, jak se cítí, jaké změny u nich probíhají apod. Potřebuje-li klient ještě něco dořešit po našem
setkání, má také možnost mě zkontaktovat nebo přijít znova na schůzku.

Zavítal k tobě už někdo ze známých osobností? Tvá kancelář je poblíž vily Karla Gotta, nestavil se tady třeba on
nebo jeho manželka?
Tak Gott tady ještě nebyl, takže tímto ho zdravím a doufám, že někdy přijde (smích). Vlastně ke mně chodí jedna
celebrita a to je docela zajímavá práce, protože je hodně důležité se oprostit od informací z bulvárů nebo klevet z
okolí… Je to podobné, jako když vykládáš své kamarádce nebo svým rodinným příbuzným. Máš na toho člověka svůj
názor, víš zhruba, čím si prošel, co má za sebou a je potřeba se od toho totálně oprostit. Což je náročný, protože na
karty se musíš dívat dost s odstupem.

Stalo se ti někdy, že jsi měla vysloveně negativní odezvu? Že byl klient nespokojen s výkladem?
Takovou odezvu jsem neměla. Já vždycky říkám svým klientům, aby si o mně a mém výkladu přečetli na mých
webovkách, protože tam je přesně napsáno, jaký druh kartářky jsem a čím se zabývám. A neříkám, že jsem pro
všechny, někdo třeba potřebuje jiný přístup, než jaký nabízím já.

Kolik hodin týdně věnuješ výkladu?
To je dost individuální. Záleží to na tom, jak se mi klienti ozývají. Někdy jsem ve své kanceláři od rána do večera a
někdy mám naopak třeba i dva dny volna.

Jaký je to pocit být na volné noze a nemít „zaměstnaneckou jistotu“ stálého měsíčního příjmu?
Většinou jsem byla zaměstnaná na pracovní dohody. Náročné bylo vykonávat několik zaměstnání najednou,
protože jsem po večerech chodívala vykládat karty. Jednou jsem kromě výkladů tarotových karet působila i jako
učitelka ve škole. A právě díky této zkušenosti jsem se rozhodla skoncovat se sporadickými výklady po večerech,
otevřít si své vlastní studio a věnovat se kartám naplno. Spousta lidí mi říkalo, že věnovat se pouze podnikání je
veliký krok do neznáma, nesoucí spoustu starostí a těžkostí, ale za svobodu, kterou mi to přináší, to všechno stojí.
Ta svoboda je k nezaplacení (smích).

Jak se staráš o to, aby se o tobě dovídali klienti a aby ses neztratila mezi poměrně velikou „karetní“ konkurencí?
Hýčkám si své webovky, ale například na facebooku zatím nejsem, protože mně ke kartám moc nejde. Konkurence
je ovšem neúprosná a v budoucnu nemohu vyloučit reklamu na sociálních sítích. Mám také letáčky, které distribuuji
po různých místech a své vizitky. Hlavně se snažím, aby mě klienti doporučovali dál, protože osobní doporučení je
tou nejkrásnější a nejváženější formou propagace, jaké se mi může dostat a jaké si cením. Jinými slovy chodící
reklama je tou nejlepší z reklam.

Jak plánuješ svou vlastní podnikatelskou budoucnost, jsi mladá, krásná kartářka na volné noze? Co dál… 
Výkladem karet se zabývám již od mládí. Prošla jsem si více pracovními zkušenostmi, přes práci v novinách,
lektorování lidí, učení dětí a musím říct, že nikde jsem nepocítila takovou svobodu, jako v současné chvíli. Jsem
pánem svého času a konečně se věnuji jen tomu, co mě skutečně baví. Proto bych chtěla pokračovat v tom, co teď
dělám. Hodně mě to nabíjí a hodně mi to dává. Každý nový klient je pro mě nová zkušenost a já za každého klienta
děkuji a žehnám, protože oni zároveň učí i mě, i když já jim předávám informace.

Kromě vykládání karet se věnuješ ještě výuce jazyků.
Nechtěla jsem se vzdát ani tarotu, ani lektorování, protože mám oboje ráda. Ale výuce se věnuji už jen soukromě.
V obou činnostech je úplně jiná energie, proto se je snažím skloubit dohromady.

Vykládáš karty i sama sobě?
Je dost náročné vykládat karty sám sobě, opravdu tam chybí odstup. Karty si vykládám tak jednou za rok. Spíš je to
tak, že když člověk neví, jak se rozhodnout, tak si vyloží kartu. Ale stejně tak jako psychiatr má svého psychiatra, tak
si myslím, že i kartářka by měla mít svou kartářku.

Výklad tarotu je hodně o koncentraci a duševní soustředěnosti. Jak dobíjíš svou energii?
Určitě přírodou, která žije přítomným okamžikem a měnícím se ročním obdobím. Já třeba miluju podzim a spadané
listy na zemi. A pak se dobíjím přes svého kocoura, ten mě hodně nabíjí. A samozřejmě ráda čtu knihy, teď
především o tarotovém výkladu, energiích a podobných tématech.

