Rozhovor s milovnicí Tarotu Annou Dlouhou
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MgA. Anna Dlouhá vystudovala Literární akademii vysokou školu Josefa Škvoreckého, již
během studia se několik let věnovala publikační, redaktorské a novinářské činnosti, přesto ji
však osud zavál k Tarotu, kterému se věnuje od roku 2004. Co pro ni Tarot znamená jsem se
jí zeptala v našem minirozhovoru, poté, co jsem si k ní sama přišla nechat karty vyložit
osobně.
Výklad Anny a samotná pravdivost karet, které se mi rozestřely na stole přede mnou, mě
zcela ohromily a já si uvědomila, že můj život/osud/cesta se mi jasně zrcadlily nejen na tom
stole a skrze výpověď Anny, ale i v mém těle, v mých pocitech, emocích, i v mých
zážitcích/zkušenostech, které přinášejí mé běžné dny. Anna působí v jejím malém studiu u
Anděla v budově Ženských domovů a o jejím stylu výkladu se píše na jejích webovkách
www.tarot-ad.cz
Jaké karty nejraději vykládáš a proč?
Rider-Waiteův tarot pro jeho symboly a obrázky, které klientům lépe pomohou pochopit
situaci.
Co je na výkladu karet krásné?
Spojení se s Vyšší mocí, nacházení odpovědí, souznění s tazatelem, vnímání energií.
Oblíbená tarotová karta a důvod?
Všech 78 karet z balíčku, protože teprve tak tvoří celek.
Nejoblíbenější kniha o Tarotu? A proč právě ona?
Těch je celá velká řada v mé knihovně.
Co dalšího Tě kromě Tarotu baví nebo živí?
Vyučování angličtiny dětí i dospělých.

Jakým lidem je Tarot určen? V čem, jak a proč může pomoci?
Těm, kteří na sobě chtějí pracovat. Těm pomůže odkrýt několik cest a rozhodnout se pro tu
správnou. Rozhodně ho nedoporučuji lidem, kteří si chtějí jen poslechnout věštbu a jít dál.
Může si člověk vykládat Tarot sám? A jestli ano, tak jakým způsobem je to nejlepší?
Může, jen potřebuje odstup. Samozřejmě je ideální, když má i kartář svého kartáře či
terapeuta.
Kdo by si naopak vůbec neměl Tarot vykládat?
Ten, kdo není schopen si odstup udržet a interpretovat celý výklad objektivně.
Na co se většinou lidé při Tarotu ptají? Jaká jsou běžná témata tvého výkladu?
Otázky se pohybují od obligátních mezilidských vztahů, financí, kariéry, zdraví, až po minulé
životy, kletby, karmu a sny.
Jak často je dobré si nechávat Tarot vykládat?
Zakazuji klientům ozývat se dřív než za měsíc. Člověk potřebuje čas si všechno zpracovat a
přijímat změny. Je to i z toho důvodu, že někteří lidé se na kartách stávají následně závislými
a nejsou schopni nést zodpovědnost za svá rozhodování. Obecně platí, že člověk má ke mně
přijít, stojí-li na křižovatce, nedaří se mu nebo si potřebuje utřídit myšlenky.
Co všechno potřebuješ vědět o člověku, abys mu mohla vyložit Tarot?
Jméno a datum narození.
Při jakých příležitostech vykládáš Tarot ty sama sobě?
Pokud jsem na vážkách, potřebuji si urovnat myšlenky, potvrdit si své pocity nebo pochopit
sen.
Co tě zaručeně vždy potěší?
Tvář člověka po výkladu karet, který přesně ví, co má udělat.
Tvůj tip, co dělat proti šedi:
Užívat si každého dne a dělat to, co nás baví.
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