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Z

godnie z klasyfikacją zawodów i specjalności przygotowywaną przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,,wróżka” (a mówiąc dokładnie ,,wróżbita”) to w Polsce zawód jak każdy inny. Pomimo dość jednoznacznego sprzeciwu środowisk naukowych, który wyrażony został petycją, w której podkreślono, że takie pojmowanie tej profesji jest sprzeczne
z nowoczesną wizją państwa, Ministerstwo nie ugięło się i w dalszym ciągu
umożliwia wróżkom prowadzenie legalnej działalności na terenie naszego
kraju. Mogłoby się więc wydawać, że skoro wróżbita to ,,normalny” zawód
to wykonywać może go każdy. Czy jest tak w rzeczywistości?
Choć statystyki pokazują, że na terenie Polski zarejestrowanych jest
około 15 tysięcy osób prowadzących działalność gospodarczą jako wróżka,
uważa się, że jest to jedynie niewielki odsetek, a kolejne kilkadziesiąt tysięcy
wróżek prowadzi swoją działalność w tzw. szarej strefie. Tak duża liczba
osób wykonujących ten zawód może budzić pewną podejrzliwość szczególnie wśród tych osób, które interesując się tematem zdają sobie sprawę
z tego, że dawniej każdy wróżbita i mag posiadał zaledwie 1 lub 2 uczniów,
których szkolił przez lata zanim w ogóle pozwolił im obcować z poważną
magią. Nie ulega wątpliwości, że wróżka powinna posiadać bogatą wiedzę.
Jeżeli więc nie jest ona zdobywana tak, jak przed pokoleniami to jakie jest
jej źródło?
Okazuje się, że w Polsce istnieje szereg szkół, które wykładają wiedzę
z zakresu psychotroniki, wróżbiarstwa, astrologii, run, magii, numerologii czy tarota. Tego typu placówki uczą fachowego słownictwa, zapoznają
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kursantów z technikami wróżenia i pokazują w jaki sposób nawiązywać
kontakty z klientami. Jednakże wróżki, które mogą pochwalić się nie tylko
długoletnim doświadczeniem, ale także niekwestionowaną renomą podkreślają, że samo nauczenie się symboliki kart nie jest wystarczające i nie
gwarantuje, że nasze usługi będą skuteczne i pomocne dla korzystających
z nich osób. Wróżenie jest bowiem w rzeczywistości wieloletnią pracą
z taliami kart, która idzie w parze z pogłębianiem świadomości, rozwojem
duchowości i pracą nad sobą samym. Nie bez znaczenia są również predyspozycje do wykonywania tego zawodu, które nie każdy posiada. Są one
przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale w szczególnych przypadkach
można się ich również nauczyć.

Praca wróżki to przede wszystkim obcowanie ze świadomością
i nadświadomością. Doświadczeni wróżbici podkreślają, że niezwykle istotne jest tu posiadanie daru, który wiele osób nazywa
intuicją. Oprócz tego potrzebna jest duża wrażliwość, ponieważ
klienci przychodzą często z bardzo osobistymi problemami i nie
wolno nam ich oceniać. Konieczne jest wykazywanie się dużą
tolerancją, ale także umiejętnością obserwacji.
Samo posiadanie predyspozycji nie jest jednak wystarczające tak samo
jak wystarczające nie będzie zrobienie kursu, bądź przyuczenie się z książek.
Aby obcować z energią należy mieć odpowiednie przygotowanie, którego nie
da się osiągnąć bez wielu lat nauki i doradztwa doświadczonego mentora.
Predyspozycje na nic się nie zdadzą, jeśli nie będziemy potrafili ich kontrolować, stale ich rozwijać i panować nad nimi. Konieczna jest również wiedza
jak korzystać z magii w sposób bezpieczny, aby nie zaszkodzić sobie oraz
klientom. Należy też pamiętać, że istnieją przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu. Nie powinny imać się go osoby, które nie radzą sobie z własnymi problemami, albo nie są w stanie poukładać życia osobistego. Nie jest
to również zawód dla osób, które traktują go jako formę rozrywki, ani dla
tych, które kierują się wyłącznie kwestiami materialnymi.

Jak rozbudzić w sobie moc?
Istnieje szereg ćwiczeń, które pozwolą nam dostrzegać to, co jest pozornie
niewidoczne. Konieczne jest zaufanie swoim instynktom, które zazwyczaj
tłumimy na rzecz korzystania z rozumu oraz rozbudzenie trzeciego oka.
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Pierwszym ćwiczeniem jest masaż trzeciego oka (miejsca znajdującego się pomiędzy brwiami), który powinien być wykonywany przez kilka minut okrężnymi ruchami zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Podobny efekt osiągniemy, jeśli położymy
dłoń na trzecim oku, a następnie zaczniemy przesuwać ją w górę
delikatnie napinając skórę. To ćwiczenie również należy wykonywać przez kilka minut.
Aby rozbudzić swoją moc istotne jest również zajrzenie do podświadomości. Wyobraź sobie, że schodzisz w dół po spiralnych schodach. Schodząc
z ostatniego szczebla powiedz sobie, że oto właśnie dotarłaś do swojej podświadomości i że od teraz możesz zaglądać tu kiedy tylko zechcesz. Ważnym
elementem jest też wewnętrzne postrzeganie. Zdolność tę możesz wypracować dzięki poruszaniu się w ciemności i jednoczesnych próbach określenia położenia otaczających cię przedmiotów – użyj do tego zmysłu dotyku
i praktykuj to ćwiczenie w domu oraz nocą na otwartych przestrzeniach. Nie
zapominaj o pracy nad skupieniem – wykorzystuj je do zgadywania, co stanie
się za chwilę – kogo miniesz, jaki pojazd nadjedzie, jakie wieści przyniosą
twoje dzieci ze szkoły, co dzieje się u twoich znajomych.
Pamiętaj, że wszystkie ćwiczenia powinny być poprzedzone wyciszeniem i chwilą medytacji tak, aby towarzyszył im wewnętrzny spokój.
Wszystkie ćwiczenia powinny być również powtarzane cyklicznie, kilka
razy w tygodniu, aż do momentu w którym poczujesz, że przynoszą rezultaty, których poszukiwałaś.
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ETYKA ZAWODOWA WRÓŻKI

B

ycie wróżką to nie tylko wiedza z zakresu magii, wróżbiarstwa czy
numerologii. To także szereg zasad, których należy się trzymać, aby
stworzyć bezpieczne środowisko dla siebie i klientów oraz nie podważać
zaufania do wykonywanych przez ciebie praktyk. Oto lista najważniejszych
wytycznych, które powinny być bliskie każdej osobie praktykującej seanse
wróżbiarskie.

Wróżenie powinno odbywać się tylko za wyraźną zgodą
Aby wróżenie przyniosło właściwe rezultaty, nie może być wykonywane
pod presją lub wręcz wbrew woli osoby, której ma dotyczyć. Narzucanie się
komukolwiek burzy harmonię pomiędzy wróżką, a osobą, której będziemy
wróżyć, co może spowodować, że karty pokażą zafałszowane wskazówki.
Nawet jeśli posiadamy zgodę na wróżbę, musimy poruszać się tak, aby nie
naruszyć strefy komfortu klienta. Nie powinniśmy zmuszać go do dzielenia
się informacjami, których ujawniać nie chce. Musimy dać mu przestrzeń,
w której sam zdecyduje na ile będzie chciał się przed nami otworzyć.

Masz prawo odmówić wróżenia
Choć z założenia twoja działalność ma służyć ludziom, masz prawo odmówić wykonania wróżby, kiedy czujesz, że nie będzie skuteczna ze względu
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na twoją obniżoną kondycję psychofizyczną. Praca z energią wymaga właściwych warunków. Jeżeli czujesz, że nie jesteś w stanie sprostać tym wymaganiom, poinformuj klienta o konieczności przełożenia seansu i podaj
przyczynę.

Nie strasz
Kiedy istnieje kilka możliwości interpretacji wróżby, zawsze wybieraj tę,
która jest najbardziej optymistyczna. Wskaż klientowi szanse i możliwości działania, które pomogą mu uniknąć kłopotów. Pamiętaj, że wróżby to
tylko wskazówki na przyszłość, a tę każdy może świadomie modyfikować
poprzez podjęcie odpowiednich działań. Innymi słowy – nawet najgorsza
wróżba wcale nie musi być zła.

Nie przekonuj o swoich racjach, gdy nie jesteś czegoś
pewna
Twoim zadaniem nie jest odgadywanie rzeczywistości, a jedynie wskazanie
podpowiedzi odnośnie najlepszych sposobów działania. Gdy masz wizję,
którą trudno ci zinterpretować, powiedz o tym otwarcie i pozwól na interpretację klientowi.

Zachowaj dyskrecję
Przychodząc do twojego gabinetu, klient okazuje ci zaufanie. To zaufanie
powinno być uszanowane i odwzajemnione poprzez nieujawnianie stronom trzecim niczego, co miało miejsce w trakcie seansu – chyba, że zrobi
to sam klient. Powinna być to jednak jego decyzja, nie twoja.

Nie uzależniaj od siebie klientów
Kiedy widzisz, że seanse przyniosły oczekiwany skutek i klient rozwiązał
swoje problemy – pozwól mu odejść. Kieruj się miłością w stosunku do innych i ciesz się osiąganym przez nich szczęściem. Jeżeli dana osoba będzie
potrzebować pomocy w przyszłości, na pewno do ciebie wróci.
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Pracuj nad swoim warsztatem
Dbaj o to, aby stale się samodoskonalić i poszerzaj wiedzę. Sięgaj po fachową literaturę, zgłębiaj psychologię i socjologię, korzystaj z wiedzy osób
o większym doświadczeniu. Pozwoli ci to na lepsze poznanie innych, ale
także samej siebie, co pomoże ci we właściwej interpretacji zjawisk i sygnałów.

Oczyszczaj swoje wnętrze
Oczyszczanie wnętrza pozwoli ci na pozbycie się negatywnych myśli, które mogą przyciągać złe wróżby i w rezultacie zniekształcać wyniki seansu.
Rozwijaj się duchowo i poznawaj tajniki medytacji, która pozwoli ci się
wyciszyć i skupić.

Dbaj o higienę seansu
Każdy seans powinien rozpocząć się od oczyszczenia bioenergetycznego
i to samo powinno mieć miejsce po wróżbie. Dzięki temu oczyścisz swój
gabinet oraz stosowane do wróżb narzędzia z problemów klientów i zapewnisz bezpieczne warunki dla każdej kolejnej wizyty.

Zadbaj o ochronę
Zanim rozpoczniesz sesję, powinnaś zadbać o ochronę. Wskazane jest, aby
przed seansem zapalić świeczkę, oddać się krótkiej medytacji i poprosić boskie siły o wsparcie oraz bezpieczne prowadzenie w czasie sesji. Pozwoli ci
to również na wyciszenie emocji i wejście w odpowiedni nastrój do przeprowadzenia seansu.

Nie oceniaj
Niezależnie od tego kto odwiedzi twój gabinet, powinien być potraktowany
z otwartością oraz miłością. Nie oceniaj nikogo bez względu na okoliczności, nie krytykuj ze względu na odmienne przekonania. Każdy z twoich
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klientów powinien zostać potraktowany jednakowo niezależnie od wieku,
wykształcenia, płci czy statusu materialnego.

Nie przechwalaj się umiejętnościami
Osoby, które przychodzą do twojego gabinetu szukają w nim pomocy i zrozumienia. Nie chwal się sławą, ani tym jak skuteczne są twoje seanse. Jeśli
faktycznie jesteś dobrą wróżką, efekty twoich praktyk obronią się same.
Onieśmielanie klienta na wstępie nikomu nie pomoże.

Zadbaj o odpowiedni nastrój
Miejsce, w którym odbywają się seanse powinno zachować nastrój, który
będzie sprzyjał rozmowie. Nie powinno być głośne, zbyt ciemne, ani zbyt
pstrokate – to mogłoby rozpraszać uwagę. Otoczenie powinno kreować
przyjemną, przytulną atmosferę, która wzmocni więź i zaufanie.

Kieruj się intuicją
Na twojej drodze pojawi się wiele osób, które nie wierząc w moc wróżenia
przyjdą do ciebie tylko po to, aby cię sprawdzić. W takim przypadku powinnaś odmówić wykonania usługi. Nie zawsze będziesz w stanie wyczuć
taką osobę od razu. Jeżeli jednak rozpoznasz niepokojące sygnały, powinnaś
zaufać swojej intuicji.

Bądź lojalna względem innych wróżek i wróżbitów
Oczernianie kolegów po fachu to nic innego, jak nieczysta rywalizacja
zawodowa. Nawet jeśli nie zgadzasz się z czyimiś metodami, nie powinnaś jawnie ich krytykować. Wymieniaj się doświadczeniami zawodowymi
i czerp z wiedzy innych osób. Nigdy nie wiesz, kiedy uzyskana wiedza okaże się pomocna.
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JAKĄ TALIĘ WYBRAĆ I CZY ZAWSZE
NALEŻY UŻYWAĆ JEDNEJ?

W

ybór odpowiedniej talii kart to kwestia o tyle istotna, że z tą konkretną talią pracować będziemy przez najbliższy (dłuższy, bądź krótszy) okres czasu. Choć jedna talia może sprawdzać się w przypadku danej
osoby, dla innej może okazać się problematyczna lub zwyczajnie niekompatybilna z odczuciami i energią emitowaną przez tę osobę. Na co więc
zwracać uwagę przy wyborze kart?
Kiedy wybierasz talię do Tarota, w pierwszej kolejności powinnaś
zwrócić uwagę na Małe Arkana. Choć każda talia podzielona jest na Wielkie i Małe Arkana, nie każda uwzględnia pełne grafiki na tych drugich.
Może więc się okazać, że trafisz na talię, której Małe Arkana przedstawiać będą jedynie monety, kielichy czy miecze, co na początku twojej drogi
z wróżeniem może przysporzyć problemów z odpowiednią interpretacją.
Jeżeli nie masz jeszcze dużego doświadczenia i nie czujesz się pewnie
z kartami, wybierz taką talię na której Małych Arkanach widnieją pełne
ilustracje.
Chociaż nie ma jednoznacznych wytycznych odnośnie wyboru kart
dla osób początkujących to mówi się, że najlepsze będą te, których symbolika jest prosta i uniwersalna. Za takie karty uważa się karty Ridera Waite’a,
które są również najbardziej rozpoznawalnymi kartami. Jeżeli jednak zależy ci na pięknie obrazów, możesz zapoznać się z takimi taliami jak Tarot
Snów, Boski Tarot czy Pozłacany Tarot stworzonymi przez Ciro Marchetti,
które zawierają w zestawie książeczkę z interpretacjami pomagającymi odnaleźć się w bogatych ilustracjach.
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Osoby, które odnalazły już swoją drogę w świecie wróżbiarstwa, a jednocześnie pasjonują się mitologią lub światem aniołów, mogą skłonić się
ku kartom kolekcjonerskim takim jak Tarot Celtycki czy Tarot Anielski,
które pozwalają na dojrzenie wskazówek nieujawnianych przez inne talie. W przypadku kart kolekcjonerskich należy jednak wykazać się ostrożnością, ponieważ wiele z nich oferuje walory wizualne, ale niekoniecznie
sprawdzą się w trakcie seansów – szczególnie wtedy, gdy posiadasz pasję, ale
brakuje ci jeszcze wiedzy i doświadczenia. Inaczej sprawa wygląda w przypadku profesjonalistów, którzy są bardziej skłonni sięgać po karty o skomplikowanej symbolice – takie jak np. Tarot Magów Suligi. Należy jednak
pamiętać, że wybierając karty, nie można sugerować się jedynie walorami
estetycznymi, ponieważ nieznajomość przedstawionej symboliki utrudni,
a czasem nawet uniemożliwi przeprowadzenie wartościowego seansu.
Sposób prezentacji symboliki to tylko jedna z kwestii na którą należy
zwrócić uwagę. Nie bez znaczenia jest bowiem sam sposób wykonania kart.
Pamiętaj, że będziesz pracować z nimi niemal nieustannie, więc muszą być
wygodne w użytkowaniu i dopasowane do twoich preferencji.

Karty o dużych rozmiarach wyglądają najładniej, jednakże trudno nad nimi zapanować w trakcie tasowania. Małe karty mogą
być dobrym rozwiązaniem dla tych wróżek, które chcą mieć talię
zawsze przy sobie.
Zwróć również uwagę na materiał – karty miękkie mają tendencje do
wyginania, łamania i kruszenia. Może to prowadzić do dekoncentracji, bo
zamiast skupiać się na sesji, będziesz skupiać się na delikatnym obchodzeniu
się z talią i stresować możliwością jej zniszczenia. Najlepszym rozwiązaniem
będzie wizyta w sklepie ezoterycznym, w którym będziesz mogła dotknąć
i poznać konkretną talię. Takie doświadczenie pokaże ci, które karty cię przyciągają, a które odpychają, które wydają się pasować do twojej dłoni, a które
od początku budzą twoje rozdrażnienie i nie współgrają z twoją energią.
Choć Tarot wydaje się pierwszym i naturalnym wyborem, musimy
pamiętać, że istnieją różne rodzaje kart wykorzystywanych przez wróżki.
Jednymi z najbardziej popularnych są karty Lenormand, których nazwa
nawiązuje do Marie Anne Lenormand – jednej z najsłynniejszych wróżek,
z której seansów korzystał sam Napoleon Bonaparte. Karty te podzielone
są na negatywne, pozytywne i neutralne i funkcjonują jako Talia Mała zawierająca 36 kart oraz Talia Astromitologiczna z 54 kartami, które opowiadają historie mitologiczne. Dużą popularnością cieszą się również Karty

12

http://www.e-magia.pl

Cygańskie, których używanie wymaga szczególnego skupienia na detalach.
Karty te wyróżniają się bogatą symboliką, a na wróżbę składa się w ich
przypadku rzetelnie odczytanie i połączenie ze sobą znaczenia różnych
kart. Wiele wróżek decyduje się również na wróżenie z Kart Klasycznych,
które najczęściej kojarzymy z grami i szeroko rozumianą rozrywką. Karty te
są niezwykle popularne i łatwo po nie sięgnąć w każdych okolicznościach,
ponieważ większość ludzi posiada taką talię w domu. Odczytując Karty
Klasyczne skupiamy się na takich obszarach jak uczucia, sprawy zawodowe,
kwestie finansowe, codzienność i zdrowie.
Wybór talii to kwestia niezwykle indywidualna, która zależy od naszego doświadczania, naszej pasji oraz wewnętrznych odczuć. Przy wyborze
kart zawsze powinniśmy kierować się umiejętnościami oraz posiadaną wiedzą. Wybór konkretnej talii nie oznacza jednak, że zostanie ona z nami na
całe życie. Pracując ze sobą i swoją energią stale odkrywać będziesz nowe
obszary fascynacji, co również przełoży się na twoje odczucia względem
kart. Z czasem może okazać się, że poczujesz, że nadszedł moment na pracę
z inna talią lub też całkiem nowym rodzajem kart. Proces ten jest płynny
i przyjdzie do Ciebie naturalnie.

http://www.e-magia.pl

13

JAK PRZYGOTOWAĆ
NOWĄ TALIĘ KART TAROTA?

A

by móc swobodnie pracować z nową talią kart należy ją przede wszystkim poznać. Talie mogą różnić się od siebie symboliką, dlatego też
przed przystąpieniem do wróżenia konieczne jest jej dogłębne zbadanie
oraz zapoznanie się z rozkładami kart.

Fakt, że talia jest nowa nie oznacza wcale, że jest wolna od
wszelkich obciążających ją energii. Karty przejmują na siebie
energię wszystkich osób, z którymi miały styczność – w tym
energię wytwórcy i sprzedawcy. Ważnym elementem jest więc
oczyszczenie kart z wszelkich energii (jak oczyszczać karty dowiesz się z rozdziału VIII).
Istotne jest również, aby wybrać Strażnika Talii, który będzie chronił
talię przed utratą twojej energii. To on podpowie ci, by nie pytać o dane
kwestie lub by w konkretnym dniu powstrzymać się od wróżenia. Nie ma
jednej zasady odnośnie wyboru Strażnika. Niektórzy wybierają go spośród
wszystkich kart, inni wybierają intuicyjnie między beztroską Głupca, rozsądkiem Maga, a nieomylnością Papieżycy.
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO SEANSU WRÓŻENIA
I JAK POWINIEN ON WYGLĄDAĆ?

K

ażda sesja wymaga odpowiedniego przygotowania. Dwie podstawowe
rzeczy, o które należy zadbać to atmosfera miejsca, w którym przyjmować będziesz klientów oraz twój stan wewnętrzny, który może oddziaływać
na rzetelność i skuteczność wróżby.
Rozpocznijmy od kwestii związanych z wnętrzem, w którym będziemy wróżyć. Wróżki, które otwierają własną działalność bardzo często decydują się na wynajęcie odrębnego gabinetu. Nie wszystkim jednak kwestie
finansowe pozwalają ci na posiadanie odrębnej przestrzeni. Niektóre z nas
czują też, że ich energia jest najsilniejsza w domu i nie chcą jej osłabiać
poprzez przenoszenie się w inne miejsce.
Jeżeli decydujesz się na przyjmowanie klientów w domu to musisz
zadbać o to, aby miejsce seansu było wyraźnie wyodrębnione. Przyniesie
to korzyść zarówno tobie, jak i klientom. Wydzielona przestrzeń pokaże
klientowi, że traktujesz swoją pracę poważnie i że zajmuje ona w twoim
życiu specjalne miejsce. Główną zaletą dla ciebie będzie możliwość odgrodzenia się od świata i przeprowadzanie seansu w miejscu, którego atmosfery nic nie jest w stanie zaburzyć. Najlepszym rozwiązaniem będzie
przeznaczenie na ten cel oddzielnego pokoju. Jeżeli jednak nie masz takiej
możliwości, możesz zagospodarować róg innego pomieszczenia i oddzielić
go kotarą lub parawanem.
Ważne, aby miejsce seansu wyróżniało się piękną, inspirującą atmosferą.
Uzyskasz ją przy pomocy kwiatów, kadzideł, świec, poduszek wykonanych
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z naturalnych materiałów oraz cichej muzyki sprzyjającej medytacji. Pamiętaj, że centralnym punktem powinno być miejsce, w którym będziesz
rozkładać karty. W zależności od upodobań możesz robić to na podłodze,
ponieważ dobrze uziemia lub na stoliku. Jeżeli zdecydujesz się na przykrycie stolika obrusem, wybierz taki z naturalnych materiałów i w jednolitym
kolorze, aby obrazy kart mogły się wyróżnić na jego tle. Same karty powinnaś przechowywać w pojemniku z drewna, kamienia lub muszli, aby
ochraniać ich energię.

Oprócz miejsca, ważny jest też twój wewnętrzny spokój i równowaga. Przed rozpoczęciem sesji powinnaś zajrzeć w głąb siebie, aby rozpoznać czy dany moment sprzyja seansowi. Chwila
medytacji zapewni ci wyciszenie, dzięki któremu łatwiej przyjdzie ci interpretowanie odpowiedzi dawanych przez karty.
Aby seans mógł przebiec prawidłowo, powinnaś nieustannie pracować
nad kilkoma cechami, które pomogą ci we właściwym odczytaniu kart oraz
potrzeb klienta. Przede wszystkim kieruj się otwartością i przyjmuj informacje, znaki oraz sygnały, które są ci przekazywane. Nie odrzucaj tego, co
pokazują ci karty, bowiem one najlepiej wiedzą, czego w danym momencie
potrzebujesz. Ważnym elementem jest również wyciszenie, które pozwoli
ci na usłyszenie delikatnych podpowiedzi płynących z kart. Rozdrażnienie
spowodowane twoimi własnymi problemami może zakłócić odbiór istotnych informacji przekazywanych przez twojego Wewnętrznego Przewodnika. W trakcie seansu nie możesz pozwolić sobie na rozkojarzenie. Musisz
być skupiona i uważna, bo tylko to pozwoli ci dostrzec bezpośrednie informacje. Zmęczenie, znudzenie i wszelkie negatywne emocje przełożą się na
to, co pokazują karty.
Pamiętaj również, że przed i po każdym seansie konieczne jest oczyszczenie kart. Karty przejmują energię każdej osoby, z którą mają styczność,
dlatego też niedopuszczalne jest wróżenie kolejnej osobie bez uprzedniego
usunięcia energii i emocji wcześniejszego klienta.
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JAK PRZEKAZAĆ TREŚĆ
NIEFORTUNNEJ WRÓŻBY?

W

iele osób przychodzących do wróżki traktuje informacje płynące
z kart jako coś ostatecznego i nieodwracalnego. Ludzie traktują
wróżby jak obwieszczenie tego, co czeka ich w przyszłości i często wychodzą z gabinetu przesadnie rozentuzjazmowani lub smutni i bez nadziei.
Dobra wróżka wie jednak, że karty Tarota nie są wyrocznią, a jedynie dają
podpowiedź odnośnie możliwości i scenariuszy, które mają szanse stać się
realną częścią naszego życia. Z tego też względu żadna wróżba nie jest tak
naprawdę ostateczną przepowiednią, a jedynie informacją i drogowskazem.
Niestety, wiele osób o tym zapomina lub zwyczajnie nie posiada tej świadomości, przez co niefortunna wróżba może być odebrana przez nich jak
koniec świata, zabierając im nadzieję i chęć zawalczenia o lepsze jutro.
Co w takim razie robić, kiedy informacje płynące z kart nie są optymistyczne? Przede wszystkim nie skupiaj się na negatywach i nie strasz klienta
czarnymi chmurami, które już wkrótce zawisną nad jego głową. Za każdym razem, kiedy przekazujesz klientowi prognozę przyszłości wskazaną
przez karty, powinnaś przedstawić ją w możliwie najbardziej optymistycznej formie. Bardzo często bywa tak, że to nie karty są złe, a warsztat wróżki.
Dobra wróżka zamiast straszyć klienta, wyjaśni mu skąd mogła wziąć się
taka, a nie inna karta. Wspólną rozmową dojdą do tego co należy zmienić
i przepracować, aby uniknąć porażek i niebezpieczeństw.
Należy również zadać sobie pytanie czym jest niefortunna wróżba.
W większości przypadków to, co pokazują karty to jedynie ostrzeżenie
przed czymś, co może się wydarzyć. Wraz z pesymistycznymi obrazami
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pokazana jest jednak również droga wyjścia z tej sytuacji. Sprawa wygląda
inaczej, gdy wróżba wcale nie jest ,,zła”, a jedynie sprzeczna z oczekiwaniami klienta. Wiele osób nie będzie w stanie zaakceptować tego, co chcą powiedzieć karty, bo oznaczałoby to przyznanie się do niepowodzeń, słabości
lub zatwardziałości w danej sferze życia.

Ludzie oczekują, że ich przyszłość będzie kolorowa, pełna pozytywnych doznań i sukcesów. Gdy okazuje się, że na drodze
do takiego scenariusza mogą pojawić się jakieś trudności, wiele
osób nie dopuści do siebie takiej możliwości.
Innym częstym zjawiskiem jest akceptowanie treści wróżb bez refleksji. Wielu klientów słysząc co ich czeka zwyczajnie opuści gabinet, nie chcąc
nawet zgłębić podpowiedzi płynących z kart. O wiele łatwiej jest przecież
zrzucić swoje niepowodzenia na wróżbę, niż spróbować wpłynąć na swoją
przyszłość poprzez zmiany w swoim życiu, bo te wymagają wysiłku. Jako
wróżka musisz pamiętać, że twoim zadaniem jest wskazanie drogi i możliwości działania, ale to klient musi zdecydować jaką ścieżkę wybierze i co
będzie dla niego najlepsze. Każdy człowiek dysponuje wolną wolą i właśnie
dlatego nie powinnaś nikomu nic nakazywać – oznaczałoby to wzięcie na
siebie cudzej karmy.
Przekazując treść wróżby – niezależnie od tego czy jest optymistyczna
czy niefortunna – kieruj rozmowę tak, aby klient skupiał się na bieżących
zdarzeniach i zadaniach. Wyznaczajcie małe kroki, które pozwolą przepracować klientowi obecną sytuację i znaleźć najlepsze rozwiązania. Wszelkie
prognozy płynące z kart – również te przykre – to tylko sugestie. Wcale
nie muszą się spełnić, o ile tylko wystarczająco szybko naprawimy to, co
mogłoby do nich prowadzić.

18
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JAK SOBIE RADZIĆ
Z TRUDNYM KLIENTEM?

T

rudni klienci zdarzają się w każdej branży, dlatego wychodząc ze swoimi usługami do ludzi musisz spodziewać się, że prędzej czy później
trafi się ktoś mniej uległy niż zazwyczaj. Na początek zastanówmy się kim
w ogóle jest ,,trudny klient”. Znalezienie definicji, która pasowałaby do
wszystkich przypadków wydaje się niemożliwa. Trudny klient to na pewno
taki, który ma roszczeniową postawę, precyzyjne oczekiwania, których pod
żadnym pozorem nie chce zmienić czy też taki, który uważa, że wie wszystko najlepiej i ciężko jest go przekonać do innego spojrzenia na jakąkolwiek
sprawę. Warto jednak pamiętać, że trudny klient nie musi być wcale osobą
z negatywnym nastawieniem. Może po prostu oczekiwać wysokiej jakości
usług i nie bać się wyrazić swojego zdania, kiedy taka jakość w jego mniemaniu nie została osiągnięta.

Bądź gotowa na rozczarowania
Wiele osób przychodzących do wróżki po raz pierwszy ma już pewną wizję
odnośnie tego, jak taka wizyta powinna wyglądać. To wyobrażenie może
opierać się na obrazach znanych z filmów, gier czy coraz bardziej popularnych książek fantasy, gdzie wróżki przedstawiane są niemalże jak istoty
pozaziemskie o nieograniczonych mocach. Z tego względu wizyta w gabinecie może okazać się dla niektórych rozczarowująca – szczególnie jeśli nie
odbywa się nocą, w towarzystwie nietoperzy i czarnego kota.
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Przyjmując klienta po raz pierwszy musisz liczyć się z tym, że przychodzi on do ciebie z konkretną wizją. Fakt, że naprzeciw niego siedzi
osoba zachowująca się i wyglądająca inaczej niż to, jak sobie wyobrażał,
może budzić pewne frustracje. W takich sytuacjach musisz uzbroić się
w cierpliwość i łagodnym tonem wyjaśnić na czym dokładnie polega seans i w jaki sposób będzie przebiegał. Jeżeli zrobisz to umiejętnie, klient
sam zrozumie, że to w jaki sposób masowa kultura przedstawia wróżki
niekoniecznie pokrywa się z prawdą. Jeżeli jednak twoje tłumaczenie nie
przyniesie rezultatów, a rozczarowanie klienta będzie tak silne, że będzie
chciał wyjść – pozwól mu odejść. Pamiętaj, że wróżenie należy praktykować tylko względem tych, którzy sobie tego życzą i że nie można nikogo
uszczęśliwiać na siłę.

Bądź asertywna
Bycie asertywnym nie oznacza uległości. Jest również dalekie od słownej
agresji. Musisz mieć świadomość, że pojawią się u ciebie osoby, które nie
będą chciały wysłuchać podpowiedzi płynących z kart. Ich celem będzie
jedynie znalezienie potwierdzenia, że ich dotychczasowe działania w jakiejś sferze życia są słuszne. W takiej sytuacji powinnaś umiejętnie wytłumaczyć w jaki sposób działa wróżba oraz że to, że fakt iż jest odrębna
od oczekiwań nie oznacza, że musi się spełnić. Porozmawiaj z klientem
o tym, dlaczego wybiera konkretne postępowanie i w jaki sposób ta droga
może przyczynić się do spełnienia wróżby. Następnie wspólnie znajdźcie
sposób, aby do spełnienia ,,niechcianej” wróżby nie doszło. Być może potrzebne będą jedynie niewielkie zmiany, które twój klient będzie w stanie
zaakceptować.

Nikogo nie oceniaj
Pamiętaj, że każdy człowiek jest inny i różnie reaguje na sytuacje pojawiające się w jego życiu. Nie skupiaj się na osobie, lecz na charakterze problemu, z którym do ciebie przychodzi. Wróżka musi wykazać się znajomością
psychologii, aby właściwie odczytać ludzkie postawy. Jeśli czujesz, że klient
nie jest skłonny do wymiany rozmowy, pozwól mu mówić samodzielnie.
Wysłuchaj wszystkiego, co ma ci do powiedzenia, by rozpoznać emocje,
które powodują takie, a nie inne podejście.
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Osoby zranione, upokorzone lub cierpiące z powodu niesprawiedliwości mogą mieć problemy z pozytywnym podejściem do świata. Nie powinnaś więc traktować nikogo z góry. Zamiast tego skup się na emocjach,
które pozwolą ci dotrzeć do sedna problemu, a następnie do jego właściwego rozwiązania.
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JAK OCZYSZCZAĆ KARTY
Z ENERGII KLIENTÓW?

J

ak już wcześniej wspomniano – karty przyjmują energię osób, z którymi
mają styczność. Z tego względu wiele wróżek nie pozwala nikomu na
jakikolwiek kontakt z kartami. Takie rozwiązanie nie jest do końca skuteczne, ponieważ karty nie potrzebują kontaktu bezpośredniego, gdyż potrafią
absorbować energię z otoczenia.

Każdy nowy seans powinien odbyć się przy pomocy oczyszczonych kart. W przeciwnym razie wróżby mogą jawić się jako mało
optymistyczne wizje, częściej niż zazwyczaj wyciągać będziesz
z talii Diabła lub Śmierć, a sam kontakt z kartami zacznie wywoływać niepokój i budzić negatywne emocje.
Aby oczyścić karty zapal białą świecę oraz kadzidło. Rozpocznij
oczyszczanie od chwili skupienia i medytacji z kartami w dłoniach. Następnie skup swoje myśli na tym jak światło wypędza z kart wszelkie negatywne
emocje. Trwaj w tym stanie, aż poczujesz, że cała zła energia się ulotniła.
Gdy ten moment nadejdzie przeciągnij talię nad płomieniem zapalonej na
początku świecy.
Nie zapominaj też o tym, aby swoją talię mieć zawsze przy sobie.
Dzięki temu uchronisz karty przed kontaktem z osobami niepowołanymi,
które mogłyby przenieść na nie swoje negatywne emocje.
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ZAGROŻENIA
I BEZPIECZEŃSTWO W TAROCIE

P

racując z kartami musisz zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę
pracujesz z energią. Nie zobaczysz jej, nie zawsze też ją odczujesz. Nie
zmienia to faktu, że ta energia istnieje i karty mają zdolność jej przyciągania.
Praca z tarotem to otwarcie się na świat energetyczny. Pobudzenie
i przeplatanie się różnych energii pozwala na dotarcie do emocji i tajemnic,
o których wcześniej ani ty, ani klient nie mieliście pojęcia. Należy jednak
pamiętać, że otwieranie się na energię innych mocno wpłynie na twój stan
psychofizyczny. Osoby pojawiające się u ciebie najczęściej decydują się na
wizytę ze względu na problemy w życiu osobistym, a ich ból i tragedie będą
na ciebie oddziaływać. Większość spraw, z którymi zetkniesz się w swojej
praktyce będzie nacechowana niepewnością, strachem, cierpieniem i żalem, co odciśnie piętno także na tobie. Dlatego też jedną z najistotniejszych kwestii jest umiejętność radzenia sobie z takim obciążeniem, aby móc
udźwignąć zmiany, które będą zachodzić w twojej psychice pod wpływem
stykania się z bolesną rzeczywistością osób szukających u ciebie pomocy.
Jest to jeden z głównych powodów, dla których praca z kartami nie powinna być traktowana jako rozrywka. Musi być ona wykonywana świadomie,
a osoba praktykująca wróżbiarstwo musi być odpowiednio przygotowana
zarówno fizycznie, jak i psychicznie.
Musimy pamiętać, że z kartami pracować powinny wyłącznie osoby
o ukształtowanej psychice, których stabilność emocjonalna pozwoli na zmierzenie się z wachlarzem doznań, które pojawią się w trakcie seansu. Brak odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak również praktycznego może
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doprowadzić do sytuacji, w której to karty przejmą kontrolę nad naszym
życiem, nie pozwalając nam na ich właściwe wykorzystanie. Tylko stabilna
i ukształtowana psychika pozwoli nam na właściwą pracę z energią. Musimy również umieć wyczuć moment, w którym należy odpocząć od wróżenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób niedoświadczonych, które
nie potrafią odciąć się od energii wraz z zakończeniem seansu. Zagrożenia
płyną również z zaniedbań w sferze ochrony energetycznej i oczyszczania
kart, co może prowadzić do braku równowagi energetycznej w nas samych.

Energia, z którą będziesz miała styczność płynie od różnych bytów. Doświadczona wróżka jest w stanie odróżnić te byty od
siebie i wyczuć, które z nich przemawiają do niej w danym momencie. Chwila, kiedy wróżba przybiera negatywny wydźwięk,
a komunikaty płynące od wróżki stają się złośliwe lub mają nakazujący ton oznacza, że przemawiać zaczęły byty niskie. W takim przypadku seans powinien zostać przerwany.
Niebezpiecznym, aczkolwiek częstym zjawiskiem jest uzależnianie
klienta, który zamiast pracować nad sobą, zaczyna pokładać całą nadzieję
w kartach. Jest to najszybszy sposób do wyrządzenia krzywdy osobie, która
zaczyna traktować sesje jako jedyne prawdziwe wizje przyszłości, przestając
tym samym pracować nad sobą i rozwiązaniem swoich problemów. Powinniśmy unikać takich sytuacji i wprowadzać umiar tam, gdzie jest niezbędny
do zachowania równowagi między tym co jest tu i teraz, a możliwymi scenariuszami pokazywanymi przez karty.
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JAK WYCENIĆ WRÓŻBĘ I DLACZEGO
NIE NALEŻY WRÓŻYĆ ZA DARMO?

W

iele osób traktuje wróżenie jako formę zabawy, eksperymentu lub
chęć sprawdzenia ,,czegoś” w ramach kaprysu. Jeżeli jednak traktujesz swoją pracę poważnie to wiesz ile energii i czasu zajęło ci dojście do
punktu, w którym jesteś. Wróżenie powinno być postrzegane jako forma
terapii dla osób szukających pomocy. Dzięki niemu ludzie mogą poznać
sedno swoich problemów, przepracować je i zmienić swoje życie na lepsze.
I choć dla wielu osób jest to niepojęte – wróżka to zawód jak każdy inny.
Twoja praca nie powinna więc być wykonywana za darmo.
Seans tylko pozornie nie generuje kosztów po twojej stronie. Tak naprawdę jego przeprowadzenie wiąże się z ubytkami energetycznymi, ponieważ swoją energię kierujesz na klienta, kiedy stajesz twarzą w twarz z jego
problemem. Te ubytki energetyczne powinny zostać wyrównane właśnie poprzez zapłatę, która również jest formą energii. To, czy zapłata dokonana zostanie w formie pieniężnej czy jakiejkolwiek innej, zależy wyłącznie od ciebie.
Wróżenie za darmo niesie ze sobą szereg zagrożeń. Po pierwsze, mało
kto będzie chciał potraktować poważnie wskazówki, które uzyska bez konieczności zapłaty. Wszystko, co dostajemy za darmo traktujemy z przymrużeniem oka, łatwiej jest nam to zignorować, a w rezultacie – nie przywiązujemy do tego zbytniej wagi. W ten sposób istnieje ryzyko, że seans,
a co za tym idzie nasza praca, nie zostaną potraktowane poważnie i osoba,
której wróżyliśmy nie skorzysta z tego, co zostało jej przekazane.
Sama wiesz najlepiej ile pracy i energii należy włożyć w poznanie
i zrozumienie kart, zanim poczujesz się na tyle pewnie ze swoją wiedzą, by
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móc dopuścić do niej innych. Wróżenie za darmo może zostać potraktowane jako rozrywka i nikt nie doceni twojego wysiłku. Jeżeli sytuacja taka
będzie trwała przez dłuższy czas, możesz dojść do momentu, w którym
sama zaczniesz kwestionować sens tego, co robisz, skoro inni tego nie doceniają. A wszelkie wątpliwości i poczucie braku sensu przełożą się na twoje
zdolności – w tym możliwość skupienia – w trakcie stawiania kart.
Ostatnią, ale równie ważną kwestią, jest twój spokój psychiczny. Pracując jako wróżka nie jesteś w stanie całkowicie odciąć się od świata fizycznego. Nawet jeśli wyznajesz minimalizm, pieniądze będą ci potrzebne na
zakup jedzenia, opłacenie rachunków czy dokształcanie się.

Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przeprowadzenia seansu jest twój spokój wewnętrzny, którego nie osiągniesz, jeśli
twoje myśli będą krążyć wokół problemów finansowych. Z tych
względów powinnaś cenić swoją pracę.
Stawianie kart to forma usługi, a jej cena powinna być zbieżna z ilością
czasu oraz energii włożonej w sesję. Ustal swój cennik tak, aby był adekwatny do twojego doświadczenia oraz wiedzy.
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JAK REKLAMOWAĆ SWOJE
USŁUGI I DLACZEGO WARTO
PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ
Z PROFESJONALNĄ FIRMĄ?

J

ak w każdym zawodzie, jednym z największych wyzwań z jakimi zmierzysz się na początku będzie zdobycie nowych klientów. Specyfika zawodu wróżki ma jednak to do siebie, że musisz nie tylko dotrzeć do ludzi,
ale także przekonać ich do tego, że skorzystanie z twoich usług przyniesie
pozytywne zmiany w ich życiu. Fakt, że rynek aż roi się od oszustów z pewnością nie pomoże ci w budowaniu zaufania do twojej profesji, ponieważ
niemalże każdy przynajmniej raz spotkał się w swoim życiu z naciągaczami (przykładem czego mogą być znane wszystkim grupy kobiet otaczające
swoją ,,ofiarę” i niemalże zmuszające do skorzystania z wróżby za pomocą
agresji słownej, a czasem nawet fizycznej). Nie ulega jednak wątpliwości, że
nikt nie dowie się o tym, co robisz, jeśli nie wyjdziesz z tą informacją do
ludzi. W jaki sposób zatem reklamować swoje usługi?
Musimy pamiętać o tym, że większość ludzi najchętniej korzysta
z produktów i usług, które zostały sprawdzone przez kogoś innego, a następnie polecone, jako godne uwagi. Dlatego też – choć zabrzmi to banalnie
– na początku twojej drogi najlepszą formą promocji twoich usług będzie
polecanie ich przez osoby, którym udało ci się już pomóc. Jeżeli twoi klienci
są zadowoleni ze zmian, jakie udało im się osiągnąć dzięki pracy z tobą, nie
bój się poprosić ich o pomoc. Szczerze wyjaśnij, że traktujesz swoje zajęcie
jak misję i że zależy ci na tym, aby służyć swoją wiedzą i doświadczeniem
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jak największej ilości osób. Możesz również wspomnieć o tym, że polecenie
twoich usług może uchronić osoby szukające porady sprawdzonej wróżki
przed trafieniem w ręce przypadkowych, domorosłych wróżbitów, którzy
często wyrządzają więcej szkody, niż pożytku. Poproś swoich stałych klientów o szepnięcie słówka znajomym lub o wpis na forach internetowych,
jeśli z takich korzystają, wraz z krótkim opisem zmian, jakie zaszły w ich
życiu po wizycie u ciebie.
Skoro wspomnieliśmy już o Internecie – w XXI wieku jest on niewyobrażalną siłą. Większość ludzi szukających usług kieruje się właśnie tam.
Z tego względu warto skorzystać z tego narzędzia i założyć stronę internetową, na której twoi potencjalni klienci będą mogli zapoznać się z twoim
profilem. Opisz to w jaki sposób rozpoczęła się twoja droga, co skłoniło
cię do wybrania tego zawodu, w jaki sposób zdobywałaś doświadczenie
oraz z jakich metod wróżenia korzystasz i w jaki sposób mogą one wpłynąć na życie innych osób. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz zostać odebrana
poważnie, twoja obecność w przestrzeni wirtualnej musi wyglądać profesjonalnie. Zarówno strona internetowa, jak i profile na portalach społecznościowych powinny być spójne i wzbudzać zaufanie. Jeżeli nie posiadasz
wystarczających zdolności do zbudowania eleganckiej strony internetowej,
możesz skorzystać z usług jednej z firm zajmujących się tworzeniem ich na
zamówienie. Firmy te często specjalizują się również w różnych formach
marketingu internetowego, dzięki któremu twoja strona będzie wyświetlać
się wysoko w wynikach wyszukiwarki. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać
z promocją, ani pompatycznym wydźwiękiem. Najlepszą reklamą są bowiem zadowoleni klienci, których pozytywne opinie przekonają innych do
tego, by pojawić się właśnie u ciebie.
Często jednak strona internetowa i marketing to ogromny wydatek na
początek. Dla niedoświadczonej osoby może on się okazać niepewną inwestycją. Dlatego też najpewniejszą drogą do wypromowania swojej osoby jest
podjęcie współpracy z profesjonalnym serwisem wróżbiarskim. Na stronie
www.e-magia.pl w zakładce Praca możesz złożyć aplikację, która pozwoli
ci podjąć pracę na bardzo korzystnych warunkach, a co najważniejsze, pomoże ci stać się rozpoznawalną w branży wróżbiarskiej.
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