TARO KORTŲ PARUOŠTUKĖ

0 - KVAILYS

TIESI KORTŲ PADĖTIS

TŪZAS
DU

Laikas pasiekti
kompromisą,
balansavimas tarp
dviejų jėgų

Rezultatų laukimas,
kelionės planavimas,
sprendimo darymas

TRYS

Draugystė,
šventimas,
palaikymo ratas,
kūrybingumas

Įgūdžiai, aukštas
meistriškumas,
komandinis darbas,
remontas

Sudužusi širdis,
skyrybos, netektis,
depresija, operacija,
atstūmimas

Komandinis darbas,
komercija, plėtra,
kelionė

Meditacija,
nepasitenkinimo
jausmas, netikėtos
dovanos, apatija

Noras turėti ilgalaikę
apsaugą,
pasikeitimų baimė,
stabilumas,
konservatyvumas

Pasišalinimas,
poilsis,
atsinaujinimas,
vienišumas,
pasveikimas

Grįžimas namo,
šventimas, šeima,
draugai, vedybos

Netektis,
apgailestavimas,
vienišumo jausmas,
nemylimas

Skurdas, bloga
sveikata, nerimas,
izoliacija, finansinė
netektis

Chuliganai, vagystė,
smurtas, užgaulūs,
skausmingi
santykiai, išdavystė

Konkurencija,
varžybos, iššūkiai,
kliūtys, sportas ir
žaidimai

Kontrolė, savimeilė ir
pasitikėjimas savimi,
gera sveikata,
kantrybė, drąsa

Nostalgija, dovanos,
nekaltumas, santykių
atnaujinimas,
draugystė, vaikystės
prisiminimai

Davimas ir gavimas,
paskola ar
skolinimas,
dosnumas

Skaudus, bet būtinas
pasikeitimas,
kraustymasis,
kelionė

Pergalė,
apdovanojimas,
pripažinimas, geros
naujienos,
vadovavimas

10 - LAIMĖS RATAS

Per didelis
pasirinkimas,
nesugebėjimas
įsipareigoti, iliuzija,
piktnaudžiavimas

Kantrybė, sunkus
darbas, pavėluota
sėkmė, investicijų
grąžos laukimas

Vagystė, išdavystė,
nenuoširdumas,
bėgimas šalin,
skyrybos,
neištikimybė

Savisauga,
apsisaugojimas nuo
varžovų, solo
projektai

Apleidimas,
pasitraukimas,
kelionė, judėjimas
pirmyn, nuošalumas

Savo įgūdžių
tobulinimas,
autorinio darbo
kūryba, kokybė

Savo paties
susigalvotos kliūtys,
izoliacija, kalėjimas

Greitis, veiksmas,
greiti pasikeitimai,
naujienos, kelionė
oru

Prabanga,
savarankiškumas,
finansinė nauda,
pavieniai malonumai

Košmarai, nerimas,
gedulas, ligoninė,
reabilitacija,
depresija

Drąsos ir atkaklumo
išbandymas,
apribojimai

Palikimas,
pavėldėjimas,
pasitraukimas arba
išėjimas į pensiją

Galutinė ir
skausminga pabaiga,
blogiau nebus,
nugaros problemos

Stresas, išsekimas,
per daug
atsakomybės,
sunkus darbas,
pasiekimai

Smalsus vaikas,
gandai, šnipai,
smalsios akys, tiesos
sakymas

Aktyvus vaikas ar
studentas, nauja
karjera, idėja ar
projektas

Greitai mąstantis
žmogus, kareivis,
gyvenimo būdo
pasikeitimas, kelionė

Gyvastingas, laisvos
sielos žmogus,
aistra, kelionė,
kūrybingumas

Logiškai mąstanti,
savarankiška, atvirai
ir tiesiai kalbanti
moteris

Savimi pasitikinti,
savarankiška
moteris,
meistriškumas

Norų išsipildymas,
materiali gausa, gera
sveikata,
pasitenkinimas
Vedybos, šeima su
vaikais, šeimų
atsinaujinimai,
susitikimai, meilė ir
palaikymas
Stropus vaikas,
nauja meilė,
savanoriškas darbas,
gimimas, naujienos
"Princas ant balto
žirgo", romantinė
meilė, pasipiršimas,
vaizduotė
Puoselėjanti
moteris, pagalba,
gydymas
(sveikimas),
palaikymas

KARALIUS

DEVYNI

Daug darbų vienu
metu, du
pasirinkimai, du
darbai, galimybių
pasverimas

DEŠIMT

Romantinė meilė,
partnerystė,
pasipiršimas,
vedybos

PAŽAS

Nauja romantika,
naujas projektas ar
darbas, įkvėpimas,
noras kurti

RITERIS

Naujos idėjos,
darbas. Arba
konfliktai, operacija,
aiškus protas

KARALIENĖ

Naujas darbas,
paaukštinimas,
investicija arba
pajamų šaltinis

KETURI

2 - AUKŠČIAUSIOJI ŽYNĖ

Naujagimis arba
nauji santykiai,
pasipiršimas,
vedybos, gimimas

PENKI

LAZDOS
ugnis - kūrybiškumas

ŠEŠI

KALAVIJAI
oras - priežastis

SEPTYNI

MONETOS
žemė - materija

AŠTUONI

TAURĖS
vanduo - emocijos

Nauja viltis, nauja
pradžia, rizika,
kelionė,
spontaniškumas,
nekaltumas

Puikus tėvas ir vyras,
tolerancija,
empatija, emocinis
balansas

Kantrus vaikas,
žinios apie šeimą
arba pinigus, naujas
darbas ar
paaukštinimas
Patikimas žmogus,
kantrybė, sunkus
darbas, kelionė
žeme, darbo
pasiūlymas
Sumani moteris,
vaisingumas,
praktiškumas,
žemiškas
Patikimas ir
praktiškas vyras,
materialinis
pasisekimas

Galingas, iš anksto
viską apgalvojantis,
greitai veikiantis
vadovas

Paslaptys, slėpiniai,
intuicija, tikėk ir
pasitikėk savimi,
pasąmonė

1 - MAGAS
Fokusuotas
kūrybingumas,
svajonių pavertimas
realybe, valia, įgūdžiai

3 - IMPERATORĖ
Nėštumas, gera
tėvystė, gausa,
perteklius, grožis,
vaisingumas

4 - IMPERATORIUS
Pagarba, tėvo figūra,
strateginis
planavimas, tvirtas
pagrindas

5 - ŽYNYS
Tradicijos, religinė
ceremonija, bandymas
pritapti, tikėjimai

6 - MEILUŽIAI
Partnerystė, gili meilė,
dviejų harmonija ir
balansas, pasirinkimas

8 - STIPRYBĖ

Gera fortūna, lūžis,
posūkis, lošimas,
gyvenimo ciklas,
likimas

7 - VEŽIMAS
Veiksmas ir
pasikeitimai, kelionė,
kontrolė, valia,
transporto priemonė

9 - ATSISKYRĖLIS
Atsiribok, kad įgautum
aiškumo, asmeninės
tiesos paieškos,
vienatvė

11 - TEISINGUMAS
Abipusės naudos
sprendimas, priežastis
ir padarinys, tiesa,
teisingumas, įstatymas

12 - PAKABINTAS

13 - MIRTIS

Išmintis,
pasiaukojimas,
pažvelgti į viską kitaip,
suvaržymas

Dideli pasikeitimai,
pabaiga, atgimimas.
Atleisk, paleisk ir judėk
į priekį

14 - SAIKINGUMAS
Balansas, harmonija,
savikontrolė, saikas,
kantrybė, tikslas,
paskirtis

15 - VELNIAS
Priklausomybė,
gobšumas, pavydas,
materializmas,
prievarta,
seksualumas

16 - BOKŠTAS

Alfa vyras, gimęs
vadovauti, jėga,
valdžia, žavesys,
drąsa

Nenorimi pasikeitimai,
griūtis, gėda, negarbė,
perversmas,
neramumai

17 - ŽVAIGŽDĖ
Atsinaujinimas, viltis,
vidinis aiškumas,
stebuklai, įkvėpimas,
dvasingumas

18 - MĖNULIS
Nenumatytos
problemos, pokyčiai,
iliuzija, baimė,
pasąmonė

19 - SAULĖ
Materialinė laimė,
džiaugsmingas
rezultatas, šiluma,
sėkmė

20 - TEISMAS
Aiškumas, galutinis
sprendimas,
prabudimas, tavo
paskirtis, pašaukimas

21 - PASAULIS
Tikslo pasiekimas arba
gyvenimo pamoka,
kelionė, emigracija
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