Lista 160 pytań do kart
Rozwój osobisty (40)
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Jakie są moje mocne strony?
Mój nawyk, który przeszkadza mi w osiągnięciu mojego celu ?
Jak komunikuję swoje potrzeby bliskim - jak inni odbierają moją komunikację?
Co uważam w tej chwili za niemożliwe?
Co powinnam teraz wiedzieć?
Jak zarządzam czasem?
Jak rozwiązuje problemy?
Jaki jest mój stosunek do?..
Jakie mam wyobrażenie o?..
Jaką wytwarzam atmosferę wokół siebie?
Moja największa obawa teraz?
Iluzja, w która wierzę...
Co mogę zrobić, aby w moim życiu pojawiło się więcej radości?
Jak mogę wyrazić swoją kreatywność w tym tygodniu?
Jak mogę wprowadzić więcej spokoju do swojego życia?
Czego potrzebuje więcej w moim życiu?
Czego potrzebuje mniej w moim życiu?
Jaką cześć mnie samej ignoruje?
Z jakiego daru, talentu powinnam częściej korzystać?
Z którą cechą mojej osobowości powinnam pracować?
Jakie mam nieświadome ograniczenia?
Na czym skupiam swoje myśli obecnie?
W jaki sposób mówi do mnie moja intuicja?
W jaki sposób wyrażam swoje uczucia?
Jaki wzorzec męski noszę w sobie?
Jak widzę swoje życie?
Jak korzystam z wiedzy?
Jak mogę czuć się w swoim życiu bardziej swobodna, wolna?
Co niosę ze sobą z przeszłości?
Jak mogę się z tego oswobodzić?
Co wzmacnia moją pewność siebie?
Co daje mi prawdziwą satysfakcje?
Jak mogę być bardziej pomocna w stosunku do innych ludzi?
Co rozwija moją intuicję/ kreatywność?
Co zapewni mi sukces w?..
W jaki sposób ograniczam siebie?
Co muszę zmienić w mojej postawie wobec mężczyzn /kobiet?
W jaki sposób mogę poszerzać możliwości swojego umysłu?
Jaki jest dla mnie najlepszy sposób, aby pozytywnie realizować się w życiu?
Co przyciągam do siebie - co to o mnie mówi?
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Lista 160 pytań do kart
Finanse Praca Kariera (40)
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Co ma największy wpływ na obecną sytuację (zawodową, finansową)?
Z czego powinnam zrezygnować, aby poprawić sytuację ( zawodową, finansową)
Z czego nie powinnam rezygnować?
Jaki jest mój potencjał finansowy - jak mogę go wykorzystać?
Jak mogę zwiększyć moje szanse na ?..
Czego potrzebuje do realizacji swojego zamierzenia?
Czego nie potrzebuję i mogę z tego zrezygnować?
Jaki będzie wynik tego spotkania lub rozmowy?
Jakie mam perspektywy w tej pracy, w tym związku, w tej sytuacji?
Jak mogę pomnożyć swoje oszczędności?
Co mogę zrobić, aby lepiej zarządzać swoimi dochodami / czasem?
Jak obecne decyzje finansowe wpłyną na moją przyszłość?
Jakimi sprawami należy się zająć teraz, zamiast je ignorować?
Jakie działania mogę podjąć już teraz, aby poprawić swoją sytuację finansową?
Jakie działania stanowią źródło mojej inspiracji?
Jakiego brakującego elementu potrzebuję do realizacji (biznesu, zmiany pracy?)
W jaki sposób mogę dowiedzieć się więcej na temat ?..
Jaki talent jest kluczem do mojego zawodowego sukcesu?
Jakie możliwości są przede mną?
Jakie korzyści z nich płyną dla mnie, jeśli wykorzystam okazję?
Co mogę zrobić, żeby moją sytuację finansową poprawić na stałe?
Jakie perspektywy ma mój krok w niezależność?
Jakie mam realne szanse na otrzymanie stałego zatrudnienia?
Jak efektywnie mogę znaleźć pracę z dobrym wynagrodzeniem?
Co mogę zrobić dla mojego rozwoju zawodowego? Jak mogę to zrobić?
Co pomoże mi w nawiązaniu nowych kontaktów zawodowych, biznesowych?
Na jakim etapie znajduje się mój biznes. Co mogę poprawić?
Dokąd zaprowadzi mnie ten wybór?
Co nowego powinnam wprowadzić, aby poprawić obecną sytuację z?..
Jak będzie wyglądała moja sytuacja finansowa w tym miesiącu /roku?
Jak rozwinie się ta propozycja, współpraca?
Jak będzie wgladała współpraca między mną, a pracodawcą?
Jakie mam szanse na otrzymanie awansu? Co może mi pomóc?
Jaką postawę prezentuję w pracy? Jak wpływa na moją sytuację zawodową?
Na jakie nieprzewidziane sytuacje powinnam być gotowa?
Jakie mam szanse na rozwinięcie swojej działalności?
Kto lub co przyniesie więcej pieniędzy?
Co jest główną zaletą tej pracy, współpracy, projektu?
Co jest główną wadą tej propozycji?
O co muszę zadbać, aby być zatrudnioną na stałe?
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Uczucia Związki Relacje (40)
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Jaki jest mój stosunek do (partnera, pieniędzy, dzieci, otoczenia, samej siebie?
Jak widzi mnie (imię)?
Czego powinnam się nauczyć w relacji partnerskiej?
Jak mogę polepszyć (relacje, projekt, nastrój, komunikację)?
Do czego dążę w partnerstwie - co mogę zmienić?
Co sprawia, że mój partner jest lojalny?
Co muszę wiedzieć, aby zrozumieć jej/jego stosunek do mnie?
Jaka jest przyszłość tego związku?
Jak rozwinie się ta znajomość?
Jaka jest szansa na porozumienie, pogodzenie?
Jaka jest szansa na trwały związek z?
Jaką relację będziemy tworzyć?
Jakie są jego uczucia w stosunku do mnie?
Jakie są jego oczekiwania?
Co wniesie w moje życie?..
Co mogę zrobić dla umocnienia tej relacji?
Co może mi zaoferować? A co mogę ja zaoferować?
Czego nie może mi zaoferować? Czego ja nie mogę zaoferować?
Co ceni we mnie?.
Czego brakuje w naszej relacji? W jaki sposób możemy to zmienić?
Co mogę zrobić, aby poznać nowego partnera?
Jaka jest możliwość zajścia w ciążę?
Co leży u podstaw zerwania kontaktu?
Jakie są jego/jej zamiary w stosunku do mnie?
Co pomoże nam rozwiązać problem/ konflikt?
Co najbardziej ma wpływ na mnie / na niego?
Jak mogę wzmocnić więź miedzy nami?
Jaki jest status naszego związku ?
Co on/ona do mnie czuje - co ja czuję do niej/jego?
Co nas do siebie przyciąga? A co nas od siebie odpycha?
Co jest nieustannie pod moją kontrolą - czego się obawiam?
Jaka sytuacja umożliwia jemu/jej okazać szczerość w związku?
W jaki sposób on odnosi się do moich potrzeb?
Jak reaguję na potrzeby bliskich?
Jakie jest między nami porozumienie - co na nie wpływa?
Jak widzi moją rolę w jego/jego życiu - w jakich relacjach?
Jaki jest jej/jego status partnerski osobisty?
Jak wygląda nasz związek?
Jak wygląda nasza wspólna przyszłość?
Czy spotkam kogoś interesującego?
Copyright 2016 Dorota Dukowicz | www.wtajemniczone.pl | Tarot i Karty Lenormand

Lista 160 pytań do kart
Wydarzenia Sytuacje Efekty (40)
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Co mogę zrobić, aby rozwiązać ten problem?
Co powinnam wiedzieć o tej osobie?
Czego wymaga ode mnie ta decyzja?
Jaka jest moja rola w tym zdarzeniu?
Jaka będzie decyzja (jej, jego, sądu, szefa, urzędnika) ?
Jakiej decyzji oczekiwać ?
Jak przebiegnie rozmowa?
Jak przebiegnie spotkanie?
Jaki będzie rezultat tego spotkania lub rozmowy dla mnie?
Jak przebiegnie podróż?
Jaką mam szanse na wyjazd?
Jakich nowych rzeczy powinnam spróbować w czasie urlopu/nadchodzącego roku?
Co mogę zrobić, aby czuć satysfakcję w swoim życiu?
Z kim teraz powinnam się skontaktować
Jak mogę najlepiej się zaprezentować?
Jakie korzystne zmiany mogę wprowadzić do swojego życia?
Jak wpłynie na moje życie przeprowadzka do innego kraju?
Czy jest to odpowiedni moment na wyjazd, przeprowadzkę, przyjazd?
Jakie ryzyko podejmuję?
Co się stanie, jeśli zrezygnuję?
Co zrobić by postarać się o inne mieszkanie?
Co mogę robić, by zachować zdrowie?
Jaka jest możliwość rozwiązanie problemu, jeśli jeszcze poczekam?
W jakich okolicznościach mogę spodziewać się spotkania/kontaktu?
Jak mogę to przyspieszyć?
Jak mogę to opóźnić? A jak przyspieszyć ?
Jak należy działać? Co mieć na uwadze ?
Kto z mojego otoczenia pozytywnie wpływa na tą sytuację? A kto negatywnie?
Jakiego rodzaju pomocy potrzebuję? Skąd ją mogę otrzymać?
Jak moja decyzja poprawi moją sytuację ?
Kiedy jest najlepszy moment na zmianę?
W jakiej porze roku powinnam rozpocząć /zakończyć?
Co pomoże odzyskać moją zgubę?
Jaki rezultat przyniosą moje działania?
O czym powinnam wiedzieć ?
Co może ułatwić rozwiązanie tej sprawy, sytuacji ?
Od czego powinnam się powstrzymać?
W jakim czasie mogę się spodziewać... ?
Kto za tym stoi? Jakie są motywy?
Czego mogę się spodziewać po bliższym i dalszym otoczeniu?
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