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Dedykacja

Książkę tę dedykuję Tristanowi, który pokazał mi świat, o którym 
wcześniej nawet nie śniłam: świat wypełniony głębokim sensem i mi-
łością do wszystkiego, co jest. 

Świat radości z małych rzeczy i bezwarunkowej miłości. Świat pro-
stoty i głębi. Kocham Cię, synu. Dziękuję. 

Noszę twe serce z sobą
Noszę twe serce z sobą (noszę je w moim 

sercu) nigdy się z nim nie rozstaję (gdzie idę, 
ty idziesz ze mną; cokolwiek robię samotnie, 

jest twoim dziełem, kochanie)

I nie znam lęku

przed losem (ty jesteś moim losem), nie pragnę
piękniejszych światów (ty jesteś mój świat prawdziwy),

ty jesteś tym, co księżyc od dawien dawna znaczył,
tobą jest, co słońce kiedykolwiek zaśpiewa

oto jest tajemnica, której nie dzielę z nikim
(korzeń korzenia, zalążek pierwszy zalążka, 

niebo nieba nad drzewem, co zwie się życiem; i rośnie 
wyżej, niż dusza zapragnie i umysł zdoła zataić)

cud, co gwiazdy prowadzi po udzielnych orbitach

noszę twe serce z sobą (nosze je w moim sercu)

C. E. Estlin, tł. S. Barańczak
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Struktura Małych 
Arkanów Tarota

Skoro sięgasz po tę książkę, to wiesz już na pewno, że oprócz 
Wielkich Arkanów, które mogą służyć jako niezależne narzędzie 
rozwoju i prognoz, Tarot składa się również z Małych Arkanów. 
Podczas gdy Wielkie Arkana mówią o ważnych momentach w ży-
ciu człowieka, jego wyzwaniach, duchowych rozterkach i  prze-
mianach, mniejsze opisują codzienne wydarzenia, tło zdarzeń. 
Dzielą się one na cztery kolory po czternaście kart: cztery karty 
dworskie, na które przypadają: Król, Królowa, Rycerz i Paź, oraz 
dziesięć kart numerycznych od asa do dziesiątki. W zależności od 
talii, poszczególne dwory mogą mieć inne nazwy
• Buławy: Maczugi, Różdżki, Berła, Pałki, Kije
• Kielichy: Puchary, Serca, Czasze
• Miecze: Szpady, Ostrza, Szable
• Denary to inaczej Pentakle, Talary, Pentagramy lub Dyski.

Na tarotowych obrazach nic nie pozostaje bez znaczenia, dlatego 
podczas interpretacji należy brać pod uwagę nie tylko symbole i ar-
chetypowe znaczenie karty, ale również jej kolorystykę oraz numer. 
Szczegółowe informacje na temat znaczenia kolorów i numerologii 
znajdziesz w pierwszej części książki.
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Moc żywiołów 
i karty dworskie

Woda, Ogień, Ziemia i Powietrze to pierwotne siły działające na 
naszej planecie, specyficzne energie krążące we wszechświecie. Kiedy 
pozostają ze sobą w równowadze, nasze życie wypełnione jest harmo-
nią i spokojem, każde natomiast zakłócenia w ich wzajemnych rela-
cjach (niedobory lub nadmiary) wywołują odczuwalne dla nas skutki 
w postaci drobnych dolegliwości albo nawet wielkich kataklizmów, 
takich jak powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi.

Żywioły są nieustannie obecne w naszym ciele – woda stanowi oko-
ło 70% naszego ciała, ogień uczestniczy w procesie przemiany materii, 
powietrze zasila nasze płuca, a ciało jest fizyczne, więc stanowi element 
żywiołu ziemi. Ich energia nieustannie wpływa na nasze działania. Nie 
zawsze możemy ją kontrolować, jednak możemy ją poznać, zrozumieć 
i  nauczyć się korzystać z  niej w  celu poprawy jakości naszego życia. 
Możemy nauczyć się świadomego wykorzystywania mocy żywiołów 
i wprowadzać do naszej życiowej przestrzeni brakujące ich elementy, 
a nadmiary usuwać. Ponieważ wszystko jest ze sobą połączone, to w co-
dziennym naszym życiu nie spotykamy żywiołu w czystej postaci, a je-
dynie ich mieszanki – rzeczy materialne, ludzkie charaktery i motywa-
cje, życiowe okoliczności i zdarzenia – wszystko to zawiera w sobie po 
trochu każdego żywiołu. Każdy z żywiołów, tak jak wszystko w naszym 
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świecie, ma swoją pozytywną i negatywną stronę, swoje blaski i cienie, 
moc tworzącą i niszczącą. Każdemu z nich przypisany jest kolor, zmysł, 
zwierzę, a nawet kierunek świata. Znajdziesz je w poniższej tabeli.

Żywioły i ich 
odpowiedniki Ogień Woda Powietrze Ziemia

Dwór w Tarocie Buławy Puchary Miecze Denary

Znaki zodiaku Baran, Lew, 
Strzelec

Rak, Skorpion, 
Ryby

Bliźnięta, Waga, 
Wodnik

Byk, Panna, 
Koziorożec

Płeć męska żeńska męska żeńska

Archanioł Michael Gabriel Rafael Uriel

Kierunek południe zachód wschód północ

Kolor czerwień, 
pomarańcz

czarny, granatowy, 
purpurowy błękitny, żółty

barwy ziemi: 
wszelkie odcienie 

brązu, ochra, 
kolor oliwkowy

Pora roku lato jesień wiosna zima

Pora dnia południe zmierzch świt północ

Planeta Mars, Pluton Księżyc, Neptun, 
Wenus Merkury, Uran Ziemia, Saturn

Faza Księżyca pierwsza kwadra pełnia nów noc 
bezksiężycowa

Zmysły wzrok smak słuch, węch dotyk

Czakra czakra splotu 
słonecznego czakra krzyżowa czakra serca czakra podstawy

Instrumenty 
muzyczne strunowe gongi, dzwony instrumenty dęte perkusyjne

Zwierzęta lew, baran, smok, 
wąż

ryba, delfin, 
wieloryb, foka, 
żaba, żółw, kot

ptaki, owady 
skrzydlate

wilk, jeleń, koza, 
wół, pies

Symbole przyrody ogień, lawa muszelki i rośliny 
morskie pióra, kwiaty

kamienie, 
ziemia, sól, ryż, 

skamieliny

Minerały
żelazo, złoto, 

mosiądz, opal, 
krzemień, granat

turkus, turmalin, 
akwamaryn, opal, 

ametyst, perła, 
szafir, srebro, 

miedź

rtęć, topaz węgiel, onyks, 
szmaragd, ołów
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Cztery żywioły pojawiają się jako insygnia na stole Maga, repre-
zentując kolejno poszczególne dwory:
• Buława – żywioł ognia – Dwór Buław
• Kielich – żywioł wody – Dwór Pucharów
• Miecz – żywioł powietrza – Dwór Mieczy
• Denar – żywioł ziemi – Dwór Denarów.

Żywioły są w naturalny sposób powiązane z Małymi Arkanami, 
a rozumienie ich energii jest jednoznaczne ze zrozumieniem energii 
tarotowych dworów. Im więcej doświadczenia nabędziesz w  pracy 
i medytacji z żywiołami, tym sprawniej odczytywać będziesz energię 
i przesłanie małych wtajemniczeń oraz zdecydowanie łatwiej nawią-
żesz kontakt z kartami dworskimi, ponieważ ich charakter w znacz-
nym stopniu odzwierciedla naturę danego żywiołu. 

Zanim przejdziemy do szczegółowej charakterystyki kart dwor-
skich, warto zastanowić się, jakie cechy przejawiać będzie dana oso-
ba/karta w związku z pełnioną przez nią rolę na dworze. Bo przecież 
obowiązki królów różnić się będą od obowiązków rycerzy, więc będą 
wyzwalać w  ich odmienne sposoby zachowania i  ekspresji. Zwróć 
uwagę na cechy charakteru przypisane poszczególnym typom kart 
dworskich, spójne dla wszystkich żywiołów.

Królowie
Wszyscy królowie powiązani są z  żywiołem powietrza, dlatego 
w  naturalny sposób kierują się logiką, rozumem, analitycznym 
myśleniem, a  decyzje podejmują w  oparciu o  fakty i  racjonalne 
wnioski. Są silni i odważni, krytyczni, planowi i odpowiedzialni. 
Oczekują posłuszeństwa i  chętnie udzielają rad i  zaleceń, budzą 
szacunek i respekt.
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Królowie pokazują często osoby na stanowisku, a także nauczycie-
li, przewodników i mentorów, to mężczyźni dojrzali, ze znacznym 
doświadczeniem życiowym.

Królowe
Związane z  żywiołem wody, są emocjonalne, empatyczne, wy-
czulone na piękno. Zwracają uwagę na emocje, rozumieją moty-
wy ludzkich zachowań, wspierają, uczą, wychowują. To świetne 
mentorki i  przewodniczki duchowe. Ich domeną jest płodność, 
twórczość, intuicyjność, miłość i opiekuńczość. Mogą symbolizo-
wać ważne kobiety w naszym życiu (lub w życiu pytającego) albo 
wskazywać na żeński aspekt osobowości.

Rycerze
Rycerzom patronuje żywioł ognia – reprezentują często osoby 
młode i aktywne, energiczne i chętne do działania. Lubią zmiany, 
wprowadzają ruch i  energię do otoczenia, rozwiązują problemy 
szybko i  bez zbędnego namysłu pokonują wszelkie przeszkody 
pojawiające się na ich drodze.

Rycerze wszystkich żywiołów związani są z ogniem. Każdy z nich 
dosiada konia, każdy, oprócz Rycerza Denarów, jest w ruchu. Sposób, 
w jaki się poruszają, wiele mówi o ich charakterze. Są po to, by działać, 
iść na przód, wykonywać i realizować.

Paziowie
Często symbolizują osoby młode albo po prostu dzieci, choć 
mogą pojawiać się również, gdy mowa o osobach dorosłych, lecz 
niedojrzałych wewnętrznie. To karta praktykantów, ludzi stawia-
jących pierwsze kroki w jakiejś dziedzinie.
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Wszyscy paziowie przypisani są żywiołowi ziemi – skupiają się 
w pierwszej kolejności na potrzebach fizycznych i materialnych, 
symbolizują realizację potrzeb na najniższym poziomie. Przyno-
szą nowe wiadomości, propozycje, szanse, okazje do wykorzysta-
nia, możliwości rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń.

Karty dworskie żywiołu ognia

Zachęcam cię teraz do krótkiej medytacji z żywiołem ognia. Jeśli 
chcesz, to zapal świecę* lub wpatruj się w ogień w kominku, po 
czym wypisz wszystkie słowa, jakie przyjdą ci na myśl. Możesz 
podzielić słowa na takie, które mają dla ciebie pozytywne i nega-
tywne zabarwienie. Nie bój się używać metafor, bawić się słowa-
mi, rysować, przywoływać określone wspomnienia z życia, szukać 
skojarzeń z przedmiotami, cechami charakteru, wydarzeniami. Im 
więcej takich skojarzeń zapiszesz, tym łatwiej będzie ci zrozumieć 
żywioł ognia. Opcjonalnie, możesz zastosować propozycję po-
niższej wizualizacji. Po skończonej medytacji zapoznaj się z moją 
propozycją słów kluczowych.

Medytacja ognia: aby korzystać z energii ognia, możesz wyobrazić 
sobie wszechświat jako nieskończone pole ognia i  płonącej, rozża-
rzonej lawy. Ty – Rycerz Buław, stoisz na samym środku i wdychasz 
gorące powietrze, które rozgrzewa poszczególne części twojego ciała. 
Możesz poczuć zapach palących się przedmiotów, siarki. Poświęć tej 
wizji kilka chwil. Medytację możesz zakończyć w momencie, kiedy 
poczujesz wyraźne ocieplenie swojego organizmu wydycha energię 
ognia do chwili uzyskania optymalnej temperatury ciała.

* Szeroki wybór świec oraz akcesoriów wspomagających medytację jest dostępny w sklepie www.talizman.pl 
(przyp. wyd.).
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Ogień (suchość i ciepło) – słowa klucze:
• motywacja do działania
• jasność myślenia
• aktywność
• spontaniczność, entuzjazm
• siła twórcza
• indywidualizm
• ekspansja
• władza
• inicjatywa
• towarzyskość i otwartość
• męskość
• żywotność
• ekstrawertyzm
• magnetyzm
• temperament
• energia fizyczna
• seksualność, namiętność
• inspiracja
• kreatywność, twórczość
• pasja
• optymizm
• odwaga
• wiara we własne możliwości
• ekspresja
• radość
• światło.

Miejsca związane z żywiołem ognia to kuchnie, kominki, sale gim-
nastyczne, siłownie, sale prób, teatry, miejsca związane ze sztuką i roz-
rywką, a w przyrodzie: pustynie, gorące źródła, wulkany.
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Jeśli masz zrównoważony żywioł ognia, żyjesz intensywnie i czer-
piesz z życia niebywałą przyjemność. Cieszą cię doznania zmysłowe, 
chętnie wyrażasz swoją seksualność. Bije od ciebie łagodne ciepło, 
którym obdarzasz swoich bliskich. Twój wewnętrzny żar napełnia 
spokojem i harmonią tak ciebie, jak i osoby w twoim otoczeniu, dając 
im poczucie bezpieczeństwa. Jesteś świadomy swoich mocnych cech, 
potrafisz rozniecić ogień swojej duszy, by móc wykorzystywać go dla 
dobra swojego i innych.

Chętnie wchodzisz w nowe sytuacje, potrafisz być spontaniczny, 
pełna entuzjazmu i życiowej pasji. Nierzadko jesteś inspiracją dla swo-
jego otoczenia, motywujesz innych do działania.

Bardzo wskazane jest pracowanie ze wszystkimi żywiołami – ży-
wioł ognia potrzebuje zrównoważonego żywiołu wody, by móc ob-
jawić w pełni swoje dobrodziejstwa. To, jak bardzo potrafisz skupić 
się na konkretnej rzeczy, zależy od żywiołu ognia, ale już to, jak długo 
możesz się na niej skupić – od żywiołów wody i  ziemi, natomiast 
samo przekazanie efektów tego skupienia i wyciągnięcie wniosków 
możliwe będzie dzięki odpowiednim proporcjom żywiołu powietrza.

Niedobór żywiołu ognia wywołuje smutek, zniechęcenie i za-
stój, brak energii życiowej, poczucie beznadziejności i braku okre-
ślonego celu w życiu.

Nadmiar żywiołu ognia może niszczyć niczym pożar, pochłania-
jąc wszystko, co napotka na swojej drodze. Przynosi wówczas wybu-
chowość, nadaktywność, agresję, żądzę, chęć kontroli, despotyzm, 
pobudzenie, egoizm, wypalenie, rozpoczynanie wielu przedsięwzięć 
naraz i niekończenie ich.

Kontakt z żywiołem ognia można praktykować, patrząc na słońce, 
wygrzewając się w jego promieniach, podziwiając wschody i zachody 
słońca, dotykając nagrzanego piasku, wtulając się w ciepło drugiego 
człowieka, paląc ognisko lub wpatrując się w ogień płonący w komin-
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ku. Wyjątkowo korzystne są wszelkie medytacje ze świecą i stosowa-
nie magii świec w codziennym życiu. Ogień świecy, używany podczas 
pracy z  kartami, ma moc oczyszczającą, warto rozniecać go, kiedy 
czekają nas trudne rozmowy, i wtedy, kiedy mamy do podjęcia ważne 
decyzje. Żywioł ognia może również działać oczyszczająco – niektó-
rzy przeciągają talię kart nad płomieniem świecy w celu jej oczysz-
czenia lub wykładają kamienie szlachetne na oddziaływanie promieni 
słonecznych. 

Karty dworskie żywiołu ognia

Charakterystyka ognistej osobowości oraz niedoboru i nadmiaru 
tego żywiołu daje obraz kart dworskich Buław, dlatego im lepiej 
zrozumiesz znaczenie żywiołu ognia w swoim życiu, tym łatwiej 
przyjdzie ci interpretowanie postaci związanych z Dworem Buław.
Osoby z ognistą osobowością są radosne i spontaniczne, pełne pa-
sji, żaru i chęci do działania. Chętnie wychodzą z inicjatywą, żyją 
pełnią życia, decyzje podejmują raczej szybko, kierując się pory-
wami serca, a nie przesłankami rozumu. Chętnie zajmują wysokie 
stanowiska, bo lubią błyszczeć, lubią być na świeczniku, dobrze 
im, kiedy są w  centrum uwagi. Nie znoszą rutyny i  monotonii, 
dlatego ich życie obfituje w niesamowite przygody i częste wyzwa-
nia. Niezwykle ważna jest dla nich umiejętność odmowy – muszą 
ją opanować, w przeciwnym wypadku będą brały na siebie zbyt 
wiele, co nieuchronnie doprowadzi do wypalenia i przemęczenia.

Osoby z Dworu Buław są bardzo nieprzewidywalne, podobnie 
jak ogień, który może spopielić dom, który wcześniej ogrzewał. 
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Mają bardzo duże poczucie wolności – nie da się ich ograniczyć ani 
stłamsić, nieustannie dążą do niezależności – jakiekolwiek próby 
usidlenia przedstawiciela Dworu Buław skończą się fiaskiem. Są 
niezwykle twórcze i entuzjastyczne, łatwo zapalają się do nowych 
działań i potrafią inspirować innych do działania, niestety ich za-
angażowanie rzadko jest długotrwałe – szybko się spalają i porzu-
cają rozpoczęty projekt, by szukać nowych wyzwań. Bliskie relacje 
z nimi wymagają ciągłej ostrożności – jeśli partner będzie trzymać 
rękę na pulsie i właściwie pokieruje relacją, zapewniając wystar-
czającą ilość doznań, kontakt może być bardzo korzystny dla obu 
stron, jednak chwila nieuwagi lub stagnacji sprawi, że osoba, tak 
jak ogień, nagle zmieni kierunek zainteresowania albo uwolni 
swoje niszczycielskie możliwości. Przedstawiciele Dworu Buław 
bywają wspaniałymi kochankami, pełnymi namiętności i pożąda-
nia, to idealni kandydaci na bohaterów szalonych romansów, nie-
stety słabiej wypadają w długotrwałych relacjach przyjacielskich 
czy zawodowych – ich zmienność i podążanie co chwila za coraz 
to nowymi wyzwaniami uniemożliwiają dokończenie rozpoczę-
tych wcześniej przedsięwzięć. Bardzo chętnie rozpoczynają nowe 
relacje, radośnie wychodząc z inicjatywą, wątpliwe jest jednak, by 
mogli je utrzymać. 

Nie zapominaj, że opisy postaci mają charakter archetypowy, który 
nie występuje w codziennym życiu. Każdy z nas jest mieszanką wielu 
żywiołów, a ostateczna interpretacja zależy zawsze od całości rozkładu.

Przedstawiciele Dworu Kielichów i  Denarów mogą wywoływać 
w Buławach poczucie ograniczenia (woda gasi ogień, a ziemia go tłu-
mi), natomiast Miecze inspirują je do działania (powietrze wznieca 
ogień jeszcze bardziej).
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Król Buław

Wyłóż przed siebie kartę Króla Buław i przyjrzyj jej się dokład-
nie. Władca siedzi na swoim tronie, ale zachowuje czujność – wyglą-
da tak, jakby właśnie miał zamiar się podnieść. Zawsze gotowy do 
działania. W prawej ręce trzyma buławę – symbol swojej władzy, na 
głowie ma koronę. To pewny siebie i odpowiedzialny władca. Sala-
mandry i lwy na karcie podkreślają działanie żywiołu ognia. Spróbuj, 
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na podstawie wiedzy o żywiołach, jaką już posiadasz, wyobrazić so-
bie, jaką Król Buław jest osobą, jakie cechy charakteru przejawia, jak 
zachowywałby się w pracy, domu, w sytuacjach kryzysowych. Może 
ktoś, kogo poznałeś, kojarzy ci się z tą kartą? 

Inne nazwy karty: Książę Różdżek, Książę Rydwanu Błyskawic, 
Książę Ognistego Rydwanu, Książę i Cesarz Salamander, Król Pło-
mienia i Gromu.

Król Buław to połączenie ognistej energii dworu z żywiołem po-
wietrza (wszyscy królowie związani są z żywiołem powietrza – działa-
ją bardziej z poziomu umysłu niż czynu). 

Symbole
Król – zielone buty mówią o kreatywności i otwartości na inne 
niż własny punkty widzenia.

Buława – zakwitająca buława oparta o ziemię to dążenie do dosko-
nałości zaczynające się od spraw przyziemnych.

Podest – najwyższa pozycja króla wśród wszystkich kart dworskich 
– wywyższenie, władza.

Tron – ozdobiony wizerunkami lwa i salamandry, podkreśla przy-
należność dworu do żywiołu ognia.

Jaszczurka – regeneracja, odnowa, umiejętność odradzania się, 
symbol światła i słońca.

Korona – żółta mówi o  mądrej władzy nad poddanymi, formy 
płomieni podkreślają energię żywiołu, mówią o błyskotliwości i szyb-
kości myślenia.

Salamandry – zwróć uwagę, że na ubraniu i Pazia, i Rycerza sa-
lamandry są „otwarte”, na szacie króla natomiast łapią własny ogon, 
tworząc zamknięte koło – symbolizują tym samym doskonałość, peł-
nię i dojrzałość.
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Blaski: działanie, pasja, aktywność, siła, honor, ambicja, roz-
wój, efektywność, wydajność, hojność, skupienie na celu, uczci-
wość, szczerość, lojalność, odpowiedzialność, sumienność, za-
ufanie, poczucie bezpieczeństwa, szef, policjant, polityk, trener, 
przedsiębiorca.

Cienie: kontrola, despotyzm, egoizm, manipulowanie, prze-
konanie, że cel uświęca środki, nieliczenie się z niczyim zdaniem, 
lekceważenie potrzeb innych, przemoc, zbytnie przywiązanie do 
seksualnych uniesień, pogoń za władzą i pieniędzmi, wykorzysty-
wanie stanowiska do zaspokojenia własnych celów.

Opis charakteru: ktoś niesłychanie ambitny i  głodny nowych 
wyzwań, zawsze gotowy do działania. Nie zniechęcają go żadne 
przeciwności. Odczuwa ciągłą potrzebę działania i  zmian, ma 
bardzo silną wolę, jest niezależny i samowystarczalny. To ktoś, kto 
dobrze czuje się na świeczniku, lubi być w centrum uwagi, dlatego 
karta ta często może symbolizować mężczyzn zajmujących wyższe 
stanowiska. Z łatwością wprowadza swoje plany w czyn, nie znosi 
zastoju i nudy, efekty mają być natychmiastowe. Zna swoją wartość, 
jest bardzo pewny siebie, przez co może być odbierany jako osoba 
zarozumiała, mająca zbyt wysokie mniemanie o sobie. Częściej jed-
nak wzbudza zaufanie i  jawi się jako człowiek, który jest w stanie 
wszystkim pokierować. Jego wady to dążenie do celu po trupach, 
nieliczenie się z konsekwencjami swoich gwałtownych działań, za-
mknięcie na opinie i uwagi innych. Bywa pełen uprzedzeń, despo-
tyczny, nadmiernie kontrolujący, wywierający presję.

Jako sytuacja: karta zapowiada przypływ ożywczej energii i chę-
ci do podejmowania nowych wyzwań. Może zapowiadać sukcesy 
zawodowe i towarzyskie, okres twórczości, kreatywności i stawiania 
odważnych kroków w drodze do realizacji zamierzeń, to dobry czas 
na podjęcie działań i wdrożenia planów w życie.
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zdobywania pieniędzy i zamieniania myśli w czyn. Ceni sobie kontakt 
z naturą, czerpie radość z wykonywania rzeczy praktycznych.

Objawiając ciemną stronę swojej natury, Rycerz Denarów staje się 
człowiekiem twardym, ociężałym umysłowo, sztywnym w sposobie 
myślenia, zamkniętym w sobie, zawziętym. Zbytnia pewność siebie 
czyni go zarozumiałym i wpatrzonym w siebie. Bywa, że dąży po tru-
pach do celu, nie licząc się zupełnie z odczuciami innych. 

Jako sytuacja: bardzo dobra sytuacja materialna, wartościowy pre-
zent, cenny spadek, powodzenie w interesach dzięki systematycznej 
i wytrwałej pracy. Jako karta rada może zachęcać do większej dokład-
ności w działaniu, punktualności, systematyczności i doprowadzenia 
do końca rozpoczętych projektów. 

W rodzinie: bardzo trwały i stabilny uczuciowo partner, sprawia 
jednak wrażenie chłodnego i emocjonalnie niedostępnego. Daje po-
czucie bezpieczeństwa, zarówno finansowego, jak i emocjonalnego. 
Wierny, lojalny, ceni sobie tradycję i wartości rodzinne. Wrodzony 
praktycyzm sprawia, że dba o  codzienne funkcjonowanie rodziny, 
opłaca rachunki, tankuje auta, zajmuje się domem i ogrodem. Przy-
wiązanie wyraża w działaniu dla dobra bliskich oraz dbając o zaspo-
kojenie ich potrzeb materialnych. Hojny, gościnny, potrafi dzielić się 
posiadanymi dobrami zarówno z rodziną, jak i z przyjaciółmi. Ceni 
sobie komfort i wygodę, jego dom jest ładny, bogaty, funkcjonalny 
i praktyczny. Jako przyjaciel szczery, oddany, godny zaufania, często 
tworzy trwałe relacje na całe życie.

W pracy: karta wskazywać może na zawód urzędnika albo inny, 
gdzie wymagana jest dokładność, rzeczowość i  formalność. Bardzo 
rzetelny, odpowiedzialny i rzeczowy pracownik, nigdy się nie spóź-
nia, zawsze dotrzymuje terminów zobowiązań, skrupulatnie planuje 
przyszłe zadania i konsekwentnie je realizuje. Można na nim polegać 
i powierzać mu odpowiedzialne przedsięwzięcia. 
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Paź Denarów

To ostatnia już karta dworska, prawdopodobnie sam już potrafisz 
zbudować profil charakterologiczny Pazia Denarów, w oparciu o wie-
dzę na temat żywiołów i figur. Zastanów się, co może wynikać z połą-
czenia ziemi z ziemią (zarówno paziom, jak i denarom patronuje ten 
żywioł). 
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Młody mężczyzna wpatrzony w uniesiony w dłoniach denar. Trzy-
ma go, jakby chciał się nim pochwalić albo komuś go wręczyć. Czer-
wony turban mówi o konkretności myśli i stanowczości, a naturalny 
krajobraz podkreśla łączność z naturą.

Inne nazwy karty: Księżniczka Monet, Księżniczka Wzgórz Od-
powiadających Echem, Księżniczka Ziemskiego Echa, Róża z Pałacu 
Ziemi, Księżniczka i Cesarzowa Gnomów.

Symbole
Młody mężczyzna – czas nauki, dojrzewanie, młodość, chwalenie się.

Denar – zasoby, możliwości, pokłady.
Drzewa – wzrost, potrzeba korzeni, wsparcia, by móc się rozwijać.
Góry – wyzwania, doskonalenie, rozwój.
Łąka z pierwszymi pąkami – potencjał, początek rozwoju.
Pole – możliwości, należy zasiać ziarna pod przyszłe plony.
Blaski: powodzenie finansowe, dobra sytuacja materialna, po-

czucie bezpieczeństwa, stabilna przyszłość, umiejętność zarządza-
nia finansami, hojność, dzielenie się własnymi dobrami, dążenie do 
sukcesu finansowego, przywiązywanie wagi do materialnej strony 
życia, doświadczanie przyjemności, czerpanie przyjemności ze swojej 
cielesności, zaspokajanie własnych potrzeb, kontakt z naturą, mocne 
stąpanie po ziemi, rozsądek.

Cienie: rozrzutność, chciwość, pazerność, stawianie spraw fi-
nansowych na pierwszym miejscu, łapówkarstwo, przekonanie, że 
wszystko można kupić, szastanie pieniędzmi, wpadanie w długi, życie 
na kredyt.

Opis charakteru: karta wskazuje na osobę solidną, pracowitą, 
konsekwentną w  swoich działaniach i  przywiązaną do materialnej 
strony życia. Nie bez znaczenie są dla niej korzyści finansowe, po-
trafi organizować swoje działania tak, by doprowadziły do trwałego 
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sukcesu materialnego i dawały poczucie bezpieczeństwa zarówno jej, 
jak i bliskim jej osobom. Stałość poglądów, wytrwałość w działaniu 
i praktycyzm przejawiający się w każdym działaniu Pazia Denarów 
czynią z niego osobę godną zaufania, punktualną i planową. To świet-
ny organizator, na którym można polegać, skutecznie pokieruje każ-
dym przedsięwzięciem.

W pozycji odwróconej staje się chciwy, skąpy, zagarniający wszyst-
ko wyłącznie dla siebie, przywiązany do pieniądza, z trudem walczący 
o każdy grosz. Nie zajmie się niczym, co nie przyniesie mu wymiernej 
korzyści, nastawiony jest wyłącznie na indywidualny zysk. Przekupny, 
przekonany, że wszystko można załatwić odpowiednią kwotą pienię-
dzy, sprzeda nawet swoich przyjaciół. 

Jako sytuacja: to bardzo korzystna karta, może wskazywać na zda-
ne egzaminy, korzystne rozmowy kwalifikacyjne, możliwości awansu, 
podwyżki, to często zbliżająca się propozycja zawodowa, szansa na 
wzbogacenie się, nieoczekiwany zastrzyk finansowy, spadek. W po-
zycji odwróconej może ostrzegać przed brudnymi pieniędzmi, ciem-
nymi interesami, łapówkarstwem, długami i hazardem.

W rodzinie: jako partner raczej stabilny i lojalny, jednak bardzo 
oddany materialnej stronie życia. Priorytetem jest zapewnienie sta-
bilności finansowej i  sobie, i  rodzinie, dlatego poświęca się przede 
wszystkim gromadzeniu zasobów finansowych i tworzeniu kolejnych 
materialnych zabezpieczeń. Bywa interesowny, kalkuluje wszelkie 
działania, by upewnić się, że będą dla niego opłacalne – również te 
związane z bliską relacją. Nie można oczekiwać od niego miłosnych 
wyznań, romantycznych kolacji, słownych deklaracji – swoje przy-
wiązanie komunikować będzie poprzez zapewnianie bytu rodzinie 
i zajmowanie się domem. Od parterki oczekuje zaangażowania w bu-
dowanie ich finansowego imperium. Dobry ojciec, młody duchem, 
zaspokaja najważniejsze potrzeby swoich dzieci. Jako przyjaciel stabil-



Podręcznik Tarota – Arkana Małe

100 

ny i trwały, można na niego liczyć i zazwyczaj wiadomo, czego się po 
nim spodziewać.

W pracy: osoba na stażu, początkująca w danej dziedzinie, jednak 
konsekwentna i  wytrwała, świadoma właściwie obranego kierunku 
swoich działań i możliwości rozwoju, jakie przed nią stoją. Ktoś, kto 
się ciągle uczy i  rozwija, chętnie korzysta i  docenia doświadczenie 
i mądrość osób od niego starszych i bardziej kompetentnych.

Żywioł ducha/przestrzeni

Istnieje jeszcze piąty żywioł – żywioł przestrzeni, ducha, w którym 
mogą zaistnieć wszystkie pozostałe żywioły. W Tarocie utożsamia-
ny jest z Arkanami Wielkimi, opisanymi w pierwszej części książki.
Żywioł przestrzeni – słowa kluczowe:
• umiejętność godzenia przeciwieństw
• łagodzenie skrajności
• spokój
• akceptacja
• otwartość na nowe idee
• przestronność umysłu
• doświadczanie harmonii w relacjach.

Żywioł ducha to praistota wszystkiego, to z  niego wywodzą się 
pozostałe żywioły, jest przyczyną wszystkich rzeczy. Żywiołowi 
ducha nie można przyporządkować żadnych określonych cech czy 
właściwości – jest on wszędzie i nigdzie jednocześnie. To bardziej 
rodzaj siły niż żywiołu – to miejsce dla zaistnienia wszystkiego 
innego – w tym i czterech opisywanych żywiołów. W sanskrycie 
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„duch” określany jest słowem „akasha”, to stąd pochodzi pojęcie 
„Kronika Akaszy” – swoistej księgi, w której zapisane są wszystkie 
informacje na temat tego, co kiedykolwiek zdarzyło się w świecie 
materialnym.

Tak jak każdy dwór Małych Wtajemniczeń ma przypisany okre-
ślony żywioł, tak Wielkie Arkana połączone są z żywiołem ducha. 
To właśnie żywioł przestrzeni – ducha daje możliwość pogodze-
nia wszystkich przejawów życia zawartych w  Wielkich Arkanach, 
współoddziaływania na siebie przeciwstawnych kart, skrajnych ten-
dencji – nawet jeśli dotyczyć mają jednego tylko człowieka.

Jeśli masz odpowiednio zharmonizowany żywioł przestrzeni, to 
potrafisz pozostać sobą w każdej sytuacji. Nie ulegasz manipulacji 
ani obcym wpływom, a nawet najbardziej krytyczne opinie nie wy-
wołują w tobie zamętu. Czujesz, że zarówno w świecie, jak i w to-
bie samym jest wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić wszelkie 
sprzeczne opinie, odmienne zachowania czy inne niż twoje spo-
strzeżenia. Tak jak natura jest pełna przeciwieństw (dzień i  noc, 
ciepło i zimno, wilgotność i suchość) i dzięki temu bogatsza, tak i ty, 
w swojej życiowej przestrzeni masz miejsce na wiele odmiennych od 
twoich postaw, zachowań, słów. Odmienność wprowadza różnorod-
ność, przez co wzbogaca nasze życie. Odpowiednio mocny żywioł 
przestrzeni daje innym żywiołom możliwość zademonstrowania się 
w pełnej okazałości. To umiejętność tworzenia środowiska, w któ-
rym mogą być wyrażone wszelkie aspekty twojej osobowości.

Kolory związane z żywiołem ducha to biel i czerń – ponieważ albo 
odbijają inne kolory, albo je wszystkie w sobie zawierają. Czakrą tego 
żywiołu jest czakra siódma – korony. Magicznym symbolem żywio-
łu ducha jest sześcioramienna gwiazda, nazywana Gwiazdą Dawida 
lub Pieczęcią Salomona, zawierająca w  sobie alchemiczne symbole 
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czterech pozostałych żywiołów. Natomiast pentagram – gwiazda 
o pięciu ramionach – ukazuje cztery żywioły (ogień, wodę, powietrze 
i ziemię) wywodzącą się z żywiołu ducha.

Dla osiągnięcia pełnej harmonii życiowej najlepiej jest harmoni-
zować wszystkie żywioły i  pracować z  nimi wszystkimi – nadmiar 
lub niedobór jednego z nich może mieć poważne konsekwencje dla 
naszego życia fizycznego i psychicznego. Utrzymywanie wszystkich 
żywiołów w równowadze uczyni z każdego z nich twojego sprzymie-
rzeńca, a tobie pozwoli znacznie podnieść jakość swojego życia.
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Znaczenie kart 
Małych Arkanów

Dwór Buław

As Buław
As Buław to kwintesencja właściwości żywiołu ognia i  całego 
Dworu Buław. Niesie ze sobą ogromny potencjał energetyczny, da-
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jący siłę do zmian, przezwyciężania ograniczeń i  pokonywania 
przeszkód na drodze rozwoju. Zwróć uwagę na dziesięć listków 
wyrastających z  buławy na karcie – to symbol wszystkich kart 
ognistego dworu i  zawartych w nich możliwości. As Buław po-
jawiający się w rozkładzie świadczy o możliwościach i potencjale 
związanym z energią twórczą, działaniem, kreatywnością i rozwo-
jem. To szansa, dar spadający z nieba – promieniująca światłem 
ręka wyłania się z chmur, by przekazać ci kij, jednak to tylko od 
ciebie zależy, czy ten dar przyjmiesz, czy odrzucisz i w jaki sposób 
go wykorzystasz. 

Inne nazwy karty: Ogień, Rdzeń Mocy Ognia, Pan Głównej 
Mocy Ognia.

Symbole
Buława – siła, aktywność, ruch, dynamika, rozwój, wola.

Listki – nowe życie, nowe możliwości; pączkująca buława to 
symbol możliwości i  kreacji, zawiera w  sobie olbrzymi potencjał 
energetyczny.

Blask, aureola wokół buławy – symbol siły duchowej i możliwości 
rozwoju.

Chmura – objawienie, urodzajność materialna i duchowa, zapo-
wiedź zmiany.

Rzeka – zmienność ludzkiego losu, poddawanie się biegowi życia, 
konieczność akceptacji przemijalności życia.

Zamek – dalekie plany, ochrona, materialna realizacja duchowego 
celu.

Blaski: nowe możliwości, pierwszy impuls, pomysł, początek 
przedsięwzięcia, rozwój, kreatywność, siła, odwaga do działania, 
chęć i  możliwości do zmiany, przypływ inspiracji, motywacja do 
rozwoju, ambicja, optymizm, ukierunkowanie na cel, wiara w siebie, 
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sprzyjające okoliczności, decyzja, pewność w działaniu, efektywność, 
męskość, seks, zapłodnienie, pociąg seksualny, płodność, dobre zdro-
wie, przypływ sił życiowych, początek czegoś dobrego, okoliczności 
sprzyjające realizacji celu.

Cienie: zatrzymanie, stagnacja, zastój, pech, nieszczęście, zły traf, 
niechęć do zmian, lęk przed nowym, brak gotowości do działania, 
ograniczenia, brak wiary we własne możliwości, brutalność, nad-
użycie siły, presja, nacisk, władza, chęć kontroli, przymus, zły począ-
tek, pomyłka, fałszywe założenia, błąd w  pierwszej ocenie sytuacji, 
egoizm, nadmierna pewność siebie, chciwość, skąpstwo, zazdrość, 
pracoholizm, zaniedbywanie swojego ciała, forsowanie organizmu, 
przemęczenie, niechęć do jakiejkolwiek aktywności, niepłodność, 
impotencja, niechęć do zbliżeń, zaburzenia seksualne, niepohamo-
wany popęd seksualny.

Wydarzenie, działanie 
Pozycja prosta: karta może wskazywać na nowy początek i  po-
myślny rozwój sytuacji. Mówi o  tym, że wszystko jest możliwe, 
okoliczności są bardzo sprzyjające, prawdopodobnie odczuwamy 
przypływ pozytywnej energii i motywacji do działania. Tylko od 
nas samych zależy, jak wykorzystamy energię Asa Buław. Pojawia-
jąc się w rozkładzie, może zapowiadać możliwość awansu, wyjaz-
du, podjęcia nowej drogi rozwoju, nauki, wejścia w ważną relację. 
To bardzo sprzyjająca karta, zwiastująca bardzo korzystny dla nas 
czas, który warto wykorzystać.

Pozycja odwrócona: zatrzymanie w  drodze do celu, coś prze-
szkadza w realizacji zamierzeń (karty sąsiadujące mogą wskazać 
na to, czy są to okoliczności zewnętrzne czy czynniki osobiste), 
spadek energii życiowej wywołujący zniechęcenie, stagnację i za-
stój w działaniu.



Sylwia Kulesza mieszka i pracuje w Islandii – kraju starych dusz 
– gdzie oprócz pracy pedagoga przedszkolnego realizuje swoje 
ezoteryczne pasje. Jest numerologiem, interpretuje sny, pracuje 
z energią  i od  lat korzysta z Tarota. W tej książce dzieli się swoją 
wiedzą na temat tych niezwykłych kart.

Podczas  gdy  Arkana Wielkie mówią  o ważnych momentach w  życiu  człowie-
ka, Małe opisują codzienne wydarzenia. Autorka podaje nie tylko szczegółową 
analizę poszczególnych kart, lecz również umożliwia rozpoczęcie medytacji z ży-
wiołami. Dzięki niej z łatwością zdiagnozujesz niedobór i nadmiar tych energii 
w swoim życiu i rozpoczniesz podróż ku wewnętrznej równowadze.

Poza nazwą  i  żywiołem każdej  z kart,  znajdziesz  tu  również analizę poszcze-
gólnych symboli oraz  ich znaczenie. Autorka podaje blaski  i  cienie związane 
z konkretnymi kartami, charakterystykę osób, które opisują oraz sytuacje, z ja-
kimi można je łączyć. Zrozumiesz, co dany odczyt może oznaczać dla Twojego 
życia osobistego,  jak  i  zawodowego. Dowiesz się  również, przed czym może 
Cię przestrzegać jakaś wróżba oraz czym są karty bramy. A przede wszystkim 
uświadomisz sobie, czego aktualnie może Ci brakować do pełni szczęścia i jak 
możesz po to sięgnąć.
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