Průvodce Zenovým Tarotem
Popis:
Pořádám semináře s výukou výkladu karet Osho zen tarot a tato kniha byla napsána právě na základě mnoha
proseb účastníků seminářů.
Lidé mi říkají: "Teprve na základě Vaší knihy jsem pochopil(a) o co v kartách Osho zen tarot vůbec jde. Až s Vaší
knihou mne karty vedou v duchovní práci na sobě."
Tato kniha je napsána v duchu učení mistra Osha. Dostanete přesnou a pravdivou informaci o tom, co se Vám
děje a jak to vyřešit. Nic se neskrývá za umělé intelektuální systémy. Slova popisující karty jsou srozumitelná. S
touto knihou může pracovat i začátečník.
V knize jsou popsány podrobně tři typy výkladů - samotné pozice i významy jednotlivých karet na všech
pozicích:
- DIAMANT - pro sebe či vysvětlení libovolné otázky
- VZTAH - řešení jakýchkoliv vztahů
- ČAKRY - podrobný zdravotní výklad
Podle těchto tří výkladů můžete poznat, jak na tom doopravdy jste.
Čtvrtý výklad s názvem KLÍČ (v knize popsány jen pozice karet) slouží jako hloubkový rozbor a vyučuji jej hlavně
na svých seminářích.
Karty, které popisuje kniha (Osho zen tarot) a jsou mezi ostatními kartami vyjímečné tím, že je namalovala
malířka dle pokynů osvíceného člověka, takže vlastně obcházejí všechny ostatní ezoterické systémy a nejsou
určeny k věštění. Jsou pomůckou na cestě při práci na sobě. Teprve ve spojení s touto knihou však říkají pravdu
a poskytují správné návody k řešení.
Zákazníci mi upřímně děkují za knihu, říkají, že teprve díky ní pochopili co to vlastně znamená na sobě pracovat
duchovně. Na seminářích sama vidím, jak se lidem mění život, zažíváme spolu úplné zázraky.
Pokud byste mě chtěli poznat osobně, ráda Vás uvítám na našich akcích. (KALENDÁŘ AKCÍ).
Jedná se o unikátní knihu, která není určena k věštění nebo povrchní zábavě s kartami, ale ke skutečné vnitřní
práci na sobě. Je příručkou k výukovým seminářům.
Průvodce z. t. jsme vydali i v angličtině (Guide through Zen Tarot), ve které spolu s českým originálem získáte
duchovní frazeologický slovník.
Knihu je možno používat i "bez karet", stačí jen zalistovat a přečíst si stránku, která se zrovna objevila. Je to pak
poselství nebo rada pro tento den.
Tato kniha vyšla již jako třetí doplněné vydání, obohacená opět o další podrobnější informace k jednotlivým
kartám. Je vytříbenější, přesnější a zase o něco lépe poradí jak řešit problémy a jakékoli otázky Vašeho
praktického života.
Přeji Vám odvahu a pevnou a zároveň i trpělivou volbu Pravy a Lásky na Vaší duchovní cestě.
Ranka

Recenze
Doplněné třetí vydání Průvodce zenovým tarotem od Ranky Tučkové mi rozšiřilo obzor při práci s Oshovými
kartami. Změny a nové informace v Průvodci vnímám jako velmi důležité a zásadní. Odložila jsem druhé a
používám už jen třetí vydání této báječné knihy.
Přeji všem lidem, kteří ji otevřou, hodně Pravdy a Lásky a ať je pro vás dobrým společníkem a rádcem.
Ze srdce, Petra Tichá
Ranko, z celého srdce ti děkuji za 3. vydání Průvodce Zenovým Tarotem. Mám z něho velikou radost. V
porovnání s průvodcem předešlým je v tomto dost nových a hodně zásadních informací. Asi nejvíc mě oslovily
karty: Dospělost, Harmonie, Integrace, Sdílení, Vnitřní hlas a Zdroj. U dalších karet sice těch "novot" není moc,
ale cítím je jako velmi potřebné a důležité. Jsem nadšená, protože mám novou duchovní super kuchařku pro svůj
život a vše co podle ní uvařím - chutná báječně. Díky, Bára
Tyto karty si můžete vykládat on-line na adrese
OSHO.com

Parametry:
Jazyk: čeština
Počet stran: 191
Vazba: pevná bez přebalu, povrch - lesklé lamino
Vyšlo v roce 2013 - 3. doplněné a rozšířené vydání

Dostupnost:

skladem
Cena:

275,- Kč

Objednat zboží můžete dvěma zbůsoby:
Telefonicky: +420 603 518 357 nebo +420 603 712 750
E-mailem: obchod@ranka.cz
Platbu je možno provést předem na účet, nebo také zasíláme na dobírku. O koncové částce budete včas
informováni telefonicky či e-mailem.
www.RANKA.cz

