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PRZEDMOWA

TAROT JAKO UZDROWICIEL

O Tarocie, jego genezie i historii, a tak¿e jako micie i jego znaczeniu ezoterycznym
mia³em mo¿noœæ pisaæ po raz pierwszy w zatytu³owanej „Tarot – fakt i mit” przed-

mowie do ksi¹¿ki Agnieszki Œwirskiej Zaproszenie do Tarota z 1999 roku.
W literaturze polskiej bogat¹ ju¿ bibliografiê Tarota mo¿na znaleŸæ w pracach wielu

autorów zarówno rodzimych (Jana Suligi, Rafa³a T. Prinkego, Aleksandry Jaœniak, „Ody-
seusza” (Tadeusza Wroñskiego), Ma³gorzaty Karskiej, Janusza Wieloboba, Manueli Klary
Olszewskiej, Heleny Starowieyskiej, Agnieszki Œwirskiej), jak i obcych (G. O. Mebesa,
Alfreda Douglasa i Papusa), by wymieniæ ich w porz¹dku chronologicznym.

Dlatego te¿ w niniejszej przedmowie pominê zarówno problem pochodzenia, jak i dzie-
jów Tarota, odsy³aj¹c Czytelnika do wymienionych prac, w których znajdzie informacje
odnosz¹ce siê do nich.

Tu – zanim przejdê do tytu³owej kwestii „Tarota jako uzdrowiciela” – chcia³bym
najpierw przypomnieæ to, co przed rokiem mówi³em o egzoterycznym i ezoterycznym
aspekcie Tarota.

W „Tarocie – fakcie i micie” pisa³em, co nastêpuje:
„Tak czy owak trzeba stwierdziæ, ¿e egzoterycznej – historycznej – genezy Tarota

nale¿y szukaæ w jednym z przejawów tak podstawowego popêdu ludzkiego, jakim jest
popêd do zabawy, gry, a mianowicie w grze w karty.”

Fryderyk Schiller w swych Listach o estetycznym wychowaniu cz³owieka z lat 1794–
95 przypisywa³ mu rolê czynnika harmonizuj¹cego ludzki intelekt ze zmys³owoœci¹ oraz
bêd¹cego jednoœci¹ formy i treœci, ogó³u i szczegó³u, gatunku i jednoœci. „«Gra» wyzwa-
la cz³owieka od powagi koniecznoœci moralnej i fizycznej, znosi zarówno przypadko-
woœæ, jak i przymus. W³aœnie w œrodku miêdzy nimi powstaje piêkno, sfera «swobodnego
igrania» zmys³owoœci z rozumem. Tylko w sferze «gry» cz³owiek rozwija siê w sposób
pe³ny i twórczy, a gatunek indywidualizuje siê w totalnych jednostkach. W sferze tej prze-
jawia siê najprawdziwsza ludzka wolnoœæ.” (Jerzy Prokopiuk, Utopia i profecja, czyli
dwie dusze Fryderyka Schillera, przedmowa do Listów o estetycznym wychowaniu cz³o-
wieka, prze³. Jerzy Prokopiuk i Irena Kroñska, Warszawa 1972, s. 27.)

Zabawa i gra by³y zawsze nieod³¹cznymi towarzyszkami cz³owieka. W kontekœcie,
w którym tu pozostajemy, przypomnijmy tylko, ¿e taka gra, jak szachy, powsta³a w VI
wieku n.e. Gra w karty jest o wiele póŸniejsza: pierwsze wzmianki o kartach pojawiaj¹
siê dopiero w 1377 roku jednoczeœnie we Florencji, Pary¿u, Bazylei i Sienie.

Tarocchi – czy, jak siê powszechnie przyjê³o, Tarot – zrazu wiêc (bior¹c rzecz czysto
egzoterycznie, tj. historycznie) „nie jest niczym innym, jak tylko – by u¿yæ tego ulubione-
go zwrotu redukcjonistów wszelkiego rodzaju – gr¹ w karty; dla wielu te¿ tak¹ pozosta³”
(„Tarot – fakt i mit”, w: Agnieszka Œwirska, Zaproszenie do Tarota, Warszawa 1999,
s. 12–13.)

„Ale jego (Tarota) istot¹ zdaje siê byæ nie tylko «gra» jako zabawa. Kolejny aspekt tej
istoty to aspekt «polemiczny», wojowniczy czy wojenny: zarówno gra w szachy, jak i gra
w karty zak³ada istnienie przynajmniej dwóch graczy jako przeciwników. Gra, nie prze-
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staj¹c byæ zabaw¹, staje siê walk¹, d¹¿eniem do zwyciêstwa. Z regu³y, czyli potocznie, jest
to walka o wygran¹, czyli jakiœ zysk. Ale w szerszym czy wê¿szym znaczeniu walka gra-
czy jest – niezale¿nie od ich œwiadomoœci – powtórzeniem archetypowej walki, jaka
toczy siê miêdzy dwoma aspektami Bóstwa, miêdzy œwiat³oœci¹ a ciemnoœci¹, duchem
a materi¹, prawd¹ a k³amstwem, dobrem a z³em, piêknem a ohyd¹ – przyk³ady tych teo-
, kosmo- i antropopolemistów mo¿na by mno¿yæ w nieskoñczonoœæ. Wœród nich znajdu-
jemy tak¿e takie, jak przesz³oœæ i przysz³oœæ, symbolizowane w wielu religiach jako senex
(Stary Król) i puer (M³ody Król), ukazuj¹ce zatem zarówno przemijanie œwiata i cz³o-
wieka, jak i ich rozwój. Ta konstatacja rzuca œwiat³o na temporalny, rozwojowy aspekt
Tarota” (tam¿e, s. 13–14).

Gra (zabawa) i walka, walka i gra (zabawa) w istocie rzeczy – w ka¿dej skali: bo-
skiej, kosmicznej i ludzkiej – stanowi¹ jednoœæ. Mo¿emy przecie¿ zaryzykowaæ hipote-
zê, ¿e dla Bóstwa – Kreatora naszego œwiata – tocz¹ca siê w nim walka jest zarazem
zabaw¹, a jednoczeœnie bawi siê ono t¹ walk¹. Tak jego aspekt fascinans jest dlañ zara-
zem tremendum – i  vice versa. Na tym zapewne polega (na ile potrafimy to stwierdziæ)
jego wewnêtrzny proces coincidentiae oppositorum i permanentny stan  unio opposito-
rum. Byæ mo¿e te¿ tê jednoœæ gry (zabawy) i walki zna natura. W koñcu zaœ – i to jak¿e
czêsto – pojawia siê ona tak¿e w ¿yciu cz³owieka, choæ – dodajmy: w obecnej fazie upad-
ku cz³owieka – jednoœæ tê w du¿ej mierze zatraciliœmy. Mo¿emy te¿ powiedzieæ, ¿e ta
synteza (jednoczesnoœæ) gry czy zabawy i walki to w gruncie synteza mi³oœci i nienawi-
œci, jak wyrazi³ to Empedokles – a mo¿e wolnoœci i mi³oœci? – bosko-kosmiczno-ludzkiej
mocy przyci¹gania i odpychania. Manifestuj¹ca siê w tarocie teo-kosmo-antropiczna zasa-
da jednoœci gry (zabawy) i walki realizuje siê wszak¿e w czasie. Czas zaœ okreœla procesual-
ny charakter wszelkiego bytu i wszelkiego istnienia: zarówno boskiego (w jego aspekcie
immanentnym), jak i kosmicznego oraz ludzkiego. W sferze temporalnej – dialektycznej,
jak j¹ okreœla Jan van Rijkenborgh, twórca Lectorium Rosicrucianum – zasada ta przybie-
ra postaæ dynamicznej triady: narodzin, ¿ycia i œmierci (po której nastêpuj¹ kolejne naro-
dziny, czyli zmartwychwstanie). Triadê tê zna zarówno Bóstwo w swej immanencji (Bogowie
jako symbole rodz¹ siê, ¿yj¹ i umieraj¹ – odradzaj¹c siê w nowej postaci), jak natura i cz³o-
wiek. – Do w¹tku tego, zw³aszcza w jego odniesieniu do cz³owieka, jeszcze powrócimy.

Ezoteryczny aspekt Tarota przejawia siê – w pierwszej kolejnoœci – w jego symbolicz-
nym charakterze: Tarot przecie¿ jawi siê przede wszystkim jako sekwencja obrazów,
czyli symboli. Czym jednak jest symbol?

Wybitny protestancki teolog i religioznawca Paul Tillich wymienia cztery nastêpuj¹-
ce cechy symbolu:

„Pierwsz¹ podstawow¹ cech¹ symbolu jest jego figuratywnoœæ. Oznacza to, ¿e postawa
wewnêtrzna nastawiona na symbol kieruje siê nie tyle na niego, ile na to, co zosta³o w nim
symbolicznie wyra¿one. Poza tym to, co przedstawiono figuratywnie w jakimœ symbolu,
samo mo¿e z kolei symbolizowaæ coœ wy¿szego rzêdu (...).

Drug¹ cech¹ charakterystyczn¹ symbolu jest jego postrzegalnoœæ. Oznacza to, ¿e coœ,
co z natury swej niewidzialne, idealne czy transcendentne, staje siê w symbolu dostêpne
percepcji i zostaje w ten sposób zobiektywizowane. To postrzeganie symbolu nie musi
byæ postrzeganiem zmys³owym (...).

Trzeci¹ cech¹ charakterystyczn¹ symbolu jest jego wrodzona si³a. Oznacza to, ¿e sym-
bol ma pewn¹ tkwi¹c¹ w nim moc, co odró¿nia go od zwyk³ego znaku, który sam w sobie
jest bezsilny. Ta w³aœnie cecha jest cech¹ najwa¿niejsz¹; to ona bowiem nadaje symbolo-
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wi tê realnoœæ, któr¹ niemal zatraci³ w potocznym u¿yciu (...). Symbol natomiast ma
charakter konieczny. Nie mo¿na go zast¹piæ (...). Nie mo¿na te¿ go po prostu skonstru-
owaæ, mo¿na go jedynie stworzyæ (...). Obrazowe symbole sztuki religijnej by³y pierwot-
nie przepojone si³¹ magiczn¹, po utracie której sta³y siê jedynie konwencjonalnym
jêzykiem znaków i niemal postrada³y swój prawdziwy charakter symboliczny.

Czwart¹ wreszcie cech¹ symbolu jest to, ¿e powszechnie za taki siê go uznaje. Oznacza
to, ¿e jest spo³ecznie zakorzeniony i spo³ecznie podtrzymywany. Nie mo¿na zatem mó-
wiæ, ¿e coœ najpierw jest symbolem, a nastêpnie zostaje ogólnie za symbol uznane (...).
Akt stworzenia symbolu jest aktem spo³ecznym, mimo ¿e rodzi siê on w jednostce.”
(Paul Tillich, Symbol religijny, prze³. Maria Bo¿ena Fedewicz, w: Symbole i symbolika,
wybra³ i wstêpem opatrzy³ Micha³ G³owiñski, Warszawa 1990, s. 147–148.)

Szczególn¹ form¹ symbolu s¹ symbole religijne, a w³aœciwie ten przypadek jest – mu-
tatis mutandis – istotny dla naszych rozwa¿añ. Tillich tak pisze o nich:

„Symbole religijne odró¿nia od innych to, ¿e reprezentuj¹ coœ, co znajduje siê bezwarun-
kowo poza sfer¹ pojêciow¹, wskazuj¹ na rzeczywistoœæ ostateczn¹, implikowan¹ w akcie
religijnym, na to, co nas ostatecznie obchodzi. Wszystkie inne symbole albo przedstawiaj¹
coœ, co niezale¿nie od swego znaczenia idealnego istnieje tak¿e niesymbolicznie, obiek-
tywnie (...), albo s¹ formami wyra¿aj¹cymi coœ niewidzialnego, co istnieje tylko w swych
symbolach, jak np. wytwory kultury (...). W przypadku symboli religijnych natomiast mamy
do czynienia z istotn¹ ró¿nic¹ (...). Symbole religijne reprezentuj¹ wprawdzie to, co trans-
cendentne, nie czyni¹ jednak tego, co transcendentne, immanentnym. Nie czyni¹ Boga
czêœci¹ œwiata empirycznego.” (Tam¿e, s. 149.)

W swojej rozbudowanej definicji symbolu Paul Tillich akcentuje jego aspekt transcen-
dentnocentryczny, „obiektywny”.

Natomiast wielki psycholog szwajcarski C. G. Jung uwypukla immanentny charakter
symbolu, jego aspekt „podmiotowy”.

W kontekœcie psychologii cz³owieka – zarówno œwiadomej, jak i nieœwiadomej – Jung
nazywa symbol „transformatorem energii procesów psychicznych”, przekszta³ca on bo-
wiem tê energiê i jest reprezentacj¹ odpowiedni¹ do wyra¿enia jej w równowa¿nych ter-
minach obrazowych. Obrazy psychiczne, np. w snach, s¹ zarazem odbiciem i istot¹
dynamiki psyche. Symbole maj¹ jednoczeœnie charakter ekspresyjny i impresyjny, z jed-
nej strony obrazowo wyra¿aj¹c wewnêtrzne wydarzenia psychiczne, z drugiej zaœ – bêd¹c
po przemianie w obrazy jakby „wcielone” w obraz – wywo³uj¹ wra¿enie i tak katalizuj¹
strumieñ procesów psychicznych. W przebiegu analizy (terapii) mo¿na zauwa¿yæ, jak
ró¿ne motywy obrazowe determinuj¹ siê nawzajem i jak jedne z drugich wynikaj¹. Zrazu
pojawiaj¹ siê w formie doœwiadczeñ osobistych. Kiedy analiza przenika do g³êbszych
warstw psychiki, coraz bardziej ujawniaj¹ siê wp³ywy archetypów, coraz bardziej przewa-
¿a symbol. Te symbole, które przejawiaj¹ siê w snach, wizjach i fantazjach, tworz¹ rodzaj
indywidualnej mitologii posiadaj¹cej najbli¿sze analogie z typowymi postaciami mitolo-
gii, legend i baœni. „Dlatego musimy przyj¹æ, ¿e odpowiadaj¹ one pewnym zbiorowym (a
nie indywidualnym) elementom strukturalnym ludzkiej psychiki w ogóle (...) (C. G.
Jung i Karl Kerényi, Einführung in das Wesen der Mythologie, Amsterdam und Leipzig
1941, s. 110). „Symbole nigdy nie s¹ tworzone œwiadomie, lecz s¹ wytworem nieœwiado-
moœci, przekazywanym za pomoc¹ objawienia lub intuicji” (C. G. Jung, Über psychische
Energetik und das Wesen der Träume, Zürich 1948, s. 85). Mog¹ one zastêpowaæ najbar-
dziej ró¿norodne treœci – zarówno zdarzenia naturalne, jak wewnêtrzne procesy psy-
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chiczne. Treœci symbolu nigdy nie mo¿na w pe³ni wyraziæ w sposób racjonalny. Alegoria
jest znakiem, synonimicznym wyra¿eniem znanej treœci, symbol natomiast zawsze obej-
muje jeszcze coœ wiêcej, czego za pomoc¹ jêzyka, bêd¹cego narzêdziem rozumu, nie da
siê wyraziæ. Kiedy np. Platon „ujmuje ca³y problem epistemologiczny w przypowieœci
o jaskini albo gdy Chrystus przedstawia swe pojêcie Królestwa Bo¿ego w przypowie-
œciach, mamy wówczas do czynienia z prawdziwymi symbolami, tj. prób¹ wyra¿enia
czegoœ, na co, jak dotychczas, nie istniej¹ pojêcia s³owne” (C. G. Jung, Seelenprobleme
der Gegenwart, Zürich 1931, s. 43). Niemieckim s³owem na oznaczenie pojêcia symbolu
jest Sinnbild, którego sk³adowe wyœmienicie przekazuj¹ implikacjê, ¿e jego treœæ obejmu-
je dwie sfery i przynale¿y do nich: jako Sinn (znaczenie) bierze siê ono ze œwiadomoœci,
jako Bild (obraz) z nieœwiadomoœci. Dlatego symbol jest najlepszym œrodkiem zrelacjo-
nowania totalnoœci procesów psychicznych, jak i wyra¿enia najbardziej skomplikowa-
nych i przeciwstawnych sytuacji psychicznych oraz wp³ywania na nie. Symbole jako obrazy
s¹ konkretyzacj¹ tego, co niewyra¿alne i niejasne i pozwalaj¹ nam osi¹gn¹æ zrozumienie,
tj. uœwiadomienie sobie tego i zintegrowanie z ca³oœci¹ psychiki (tam¿e, s. 14–16).

Tarot jest uporz¹dkowanym zbiorem symboli, a wiêc ich systemem i to systemem
dynamicznym: przedstawia przecie¿ drogê ¿ycia cz³owieka, jego rozwoju i, przynajmniej
jako propozycja, drogê do wtajemniczenia. System ten rozwin¹³ siê w ci¹gu kilkuset lat
dziejów tej „gry w karty”. Mówi¹c najkrócej, na system symboli Tarota sk³adaj¹ siê 22 Ar-
kana Du¿e i 56 Arkanów Ma³ych. (Termin „arkana” – pochodz¹cy od ³aciñskiego s³owa
arcanus = zamkniêty, schowany, tajny – oznacza tajemnicê, w szerszym znaczeniu zaœ
wtajemniczenie.)

Tarot jako system symboli nigdy nie wyszed³by ze swego egzoterycznego „³ona” –
z „jaskini gry” – gdyby nie jego „ezoteryczni akuszerzy”: okultyœci europejscy i amery-
kañscy XVIII, XIX i XX wieku. To im zawdziêczamy zarazem odkrycie i kreacjê Tarota
jako cyklu symboli okultnych, jako inicjacyjnej metody medytacyjnej oraz jako przewod-
nika w œwiecie symboli duchowej immanencji, jak równie¿ –  last but not least – jako
techniki dywinacyjnej.

Ezoterycy europejscy, a nastêpnie tak¿e amerykañscy, otrzymawszy w swych szko³ach
inicjacyjnych – przede wszystkim w wolnomularstwie okultystycznym – stosowne meto-
dy medytacyjne, dziêki nim rozwinêli swe zdolnoœci intuicyjne i w ten sposób byli w sta-
nie dotrzeæ poznawczo do Ducha Tarota, istoty archanielskiej, która inkarnowa³a siê
w micie tarotowej „królewskiej drogi” i w dynamicznej ludyczno-„polemicznej” grze
w karty. (Dlatego ezoterycy przedstawiaj¹ duchowo-psychologiczn¹ prawdê o Tarocie –
niezale¿nie od jego „rzeczywistoœci” historycznej.)

W swym aspekcie ezoterycznym Tarot jako mit (opowieœæ inicjacyjna) przedstawia
siê zrazu jako dynamiczny system symboli. W jakiej jednak mierze, zapytajmy, Tarot
i symbole jego arkanów spe³niaj¹ definicje symbolu podane przez Tillicha i Junga?

„Cykl obrazów-symboli Tarota – pisa³em w „Tarocie – jako fakcie i micie” – niew¹t-
pliwie: 1) zwraca nasz¹ uwagê na to, co zosta³o w nim symbolicznie wyra¿one, tj. na
sensy i wartoœci duchowe wy¿szego rzêdu (teo-, kosmo- i antropozoficzne), 2) jako taki
– postrzegalny ju¿ to fizycznie, ju¿ to w wyobraŸni (medytacyjnie) – udostêpnia nam te
sensy i treœci jako obiektywne przedmioty duchowe, 3) jest Ÿród³em mocy na trzech
p³aszczyznach: eterycznej (witalnej), astralnej i duchowej sensu stricto, jest konieczny,
gdy¿ jako ca³oœæ nie mo¿e byæ zast¹piony i jest – dziêki medytacji – odkryty-stworzony
(jako obiekt powsta³y w procesie imaginatywnej kreacji, a nie wynaleziony-skonstruowany
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intelektualnie) oraz 4) jest zakorzeniony w spo³ecznej grupie „tarocistów” (czynnych
i biernych), okultystów i osób posiadaj¹cych o nim (jak¹kolwiek) informacjê.

Cykl symboli Tarota to cykl symboli religijnych wskazuj¹cych na rzeczywistoœæ osta-
teczn¹, przede wszystkim jednak w jej aspekcie immanentnym – zaanga¿owanym w œwiecie
i cz³owieku (kosmo- i antropocentrycznie) – i tylko poœrednio odnosz¹cym nas do bo-
skiej transcendencji (teocentrycznie). W tym sensie (...) cykl ten (...) stanowi gnostyczno-
mistyczno-magiczny (dywinacja) most ³¹cz¹cy (...) cz³owieka z Bogiem i zarazem
czyni¹cy zeñ niekonfesyjnego „s³ugê Bo¿ego”.

W tym immanentnym aspekcie cykl symboli Tarota pe³ni funkcjê „transformatora
energii procesów psychicznych”, dynamicznego poœrednika miêdzy Ego, czyli œwiado-
moœci¹ cz³owieka, a jego psyche nieœwiadom¹ (indywidualn¹ i zbiorow¹). W tym sensie
ma on charakter zarazem ekspresyjny, jak impresyjny: wyra¿a ¿ycie psyche, a jednocze-
œnie wywo³uje wra¿enie. Cykl ten – potraktowany jako „nie koñcz¹ca siê opowieœæ” –
tworzy rodzaj mitologii grupowej (wszystkich „tarocistów”), doœwiadczanej wszak¿e in-
dywidualnie (w tym sensie mo¿e u ka¿dego z nich stanowiæ podstawê „mitologii indywi-
dualnej”). Sk¹din¹d ta grupowa mitologia jest zakorzeniona w ezoterycznej mitologii
europejskiej (...).

WiêŸ cyklu Tarota jako mitologii z ezoteryczn¹ mitologi¹ europejsk¹ (z uwzglêdnie-
niem genetycznych i historycznych wp³ywów orientalnych) widaæ w bogatym spektrum
nurtów okultystycznych, jakie wywar³y nañ swój wp³yw (...). Tote¿ niezbyt ryzykowne
bêdzie twierdzenie, ¿e Tarot jest zarówno koœæcem, jak i imaginatywn¹ syntez¹ tradycyj-
nej ezoteryki europejskiej.

Cykl symboli Tarota – jako obrazów i znaczeñ (Sinnbilder) – jest najlepszym œrodkiem
ukazania totalnoœci procesów psychicznych, jak i wyra¿enia najbardziej skomplikowanych
i przeciwstawnych sytuacji psychicznych oraz wp³ywania na nie. Symbole Tarota s¹ kon-
kretyzacj¹ tego, co niewyra¿alne i pozwalaj¹ osi¹gn¹æ poznanie tego, tj. uœwiadomienie
sobie i zintegrowanie z ca³oœci¹ psychiki. (Wszystko to, co powiedzieliœmy o tarocie jako
cyklu symboli, odnosi siê – mutatis mutandis – do ka¿dego z jego symboli.)

Tarot zatem jako cykl symboli jawi nam siê najpierw jako przewodnik po œwiecie ete-
rycznym i astralnym, prowadz¹cy nas nastêpnie do œwiata duchowego w jego aspekcie im-
manentnym (por. Dolores Ashcroft-Nowicki, Highways of the Mind. The Art. and History
of Pathworking, Wellingborough 1987). Jest to najbardziej popularna jego funkcja.

Tarot jednak jest – po drugie – cyklem medytacji (symbole s¹ jego „stacjami”) w ra-
mach aktywnie uprawianego procesu inicjacji (indywiduacji): drog¹ poprzez czas i pe³ne
zaanga¿owanie poznawcze i ¿yciowe, rozwojem prowadzonym sub specie aeternitatis
i prowadz¹cym do przemiany osobowoœci, tj. do wtajemniczenia.

Wreszcie, Tarot – w³aœnie w tym procesie – ods³ania swe duchowe Ÿród³o: swego
Ducha. Duch Tarota prowadzi zaœ adepta ku jego Wy¿szej JaŸni (...) (tam¿e, s. 19–21).

Kiedy pisa³em te s³owa, koncentrowa³em siê przede wszystkim na tych trzech aspek-
tach czy funkcjach Tarota: przewodnika po œwiecie eterycznym i astralnym, drogi do
wtajemniczenia i dojœcia do jego Ducha.

Wszak¿e zaproszenie do napisania przedmowy do ksi¹¿ki psychoterapeutki Barbary
Antonowicz-Wlaziñskiej pt. Tarot intuicyjny. Wielkie tajemnice ¿ycia. Arkana Wielkie
postawi³o mnie przed zadaniem wstêpnego ukazania kolejnego aspektu i funkcji Tarota:
Tarota jako instrumentu psychoterapii, a nawet, szerzej, psychosomatyki.

Zacznijmy wszak¿e od kilku s³ów koniecznej prezentacji Tarota intuicyjnego...
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W literaturze przedmiotu – „tarotologii” (a mo¿e raczej „tarotozofii”?) rzadko spoty-
kamy siê z prac¹ tak ambitn¹ i to na dwóch p³aszczyznach: informacyjnej i interperso-
nalnej. Albowiem Tarot intuicyjny... nie tylko daje nam pe³n¹ wrêcz wiedzê o sobie – swej
historii, symbolice, psychologii czy zastosowaniach psychoterapeutycznych i (poœred-
nio) odniesieniach psychosomatycznych – lecz tak¿e napisany jest „atramentem ser-
decznym”, takim, jakim potrafi pos³ugiwaæ siê tylko cz³owiek kochaj¹cy ludzi, który
chce nieœæ im pomoc w ich psychicznych i ¿yciowych k³opotach i cierpieniach – a in-
strumentem tej pomocy czyni ezoteryczn¹ „grê z Tarotem”.

Tarot intuicyjny... w³aœnie zas³uguje na szczególn¹ pochwa³ê i wdziêcznoœæ za swój
„w¹tek interpersonalny” – terapeutyczny. Dlatego te¿ przyjrzyjmy mu siê bli¿ej.

Jak powiedzieliœmy, Tarot mo¿e mieæ zastosowanie jako przewodnik po wy¿szych
œwiatach, jako cykl medytacyjny prowadz¹cy do wtajemniczenia i wreszcie jako droga do
jego duchowej istoty (jestestwa).

W rozumieniu C. G. Junga wszystkie te trzy zastosowania zawieraj¹ siê w obrêbie
procesu indywiduacji – przemiany, jak¹ nieœwiadomie lub œwiadomie przechodzi ka¿dy
cz³owiek. Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e proces ten – niem. Heilsweg – zgodnie ze sw¹
nazw¹, która oznacza zarazem uzdrawianie i zbawianie, ma zarówno aspekt (czy fazê)
przygotowawcz¹, terapeutyczn¹ i w³aœciw¹, rozwojow¹ i inicjacyjn¹.

Indywiduacja jako terapeutyczne przygotowanie do wtajemniczenia (leczenie) jest,
obejmuj¹c¹ ca³ego cz³owieka jako duszê i cia³o (duch ludzki jest ponad dialektyczn¹
kategori¹ zdrowia-i-choroby), form¹ „œwiêtej medycyny”: œwiêtej, tzn. zarazem maj¹cej
swe korzenie duchowe i obejmuj¹cej ca³ego cz³owieka (holistycznej – por. ang holy =
œwiêty i whole = ca³y, pe³ny).

W pracy Claudine’y Bretelt Œwiêta medycyna, Gdañsk 1995, czytamy: „Przez «sakral-
noœæ» rozumiemy wszelkie poszukiwania zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia harmonii, równowa-
gi pomiêdzy tym, co jest «w œrodku», a tym, co «na zewn¹trz», miêdzy «wnêtrzem»
a obszarem poza jego obrêbem, pomiêdzy indywidualnym a zbiorowym, wreszcie miêdzy
cz³owiekiem a wszechœwiatem. (...) Czym¿e jest myœl sakralna, jeœli nie prób¹ syntezy?
Syntezy cz³owieka i kosmosu w kolebce energii. Coraz dalej posuwaj¹c siê w specjalizacji,
cz³owiek wspó³czesny odkrywa równowagê i rytm wibracji wszechœwiata. Mimo i¿ w rze-
czywistoœci nie zna on przyczyn i Ÿród³a tego rytmu, mo¿e liczyæ siê z jego istnieniem.
Jest to pierwszy, decyduj¹cy krok na drodze cz³owieka do wrót sakralnoœci, ku równowa-
dze, m¹droœci i harmonii” (s. 9). Do dawnych i aktualnych form „œwiêtej medycyny”
autorka zalicza medycynê szamanów, lecznictwo kultów agrarnych, medycynê Staro¿yt-
nego Egiptu, wedyjsk¹ ajurwedê, chiñsk¹ medycynê taoistyczn¹, medycynê japoñsk¹,
lecznictwo ludów Afryki i Ameryki, medycynê alchemików staro¿ytnych, œredniowiecz-
nych, nowo¿ytnych i wspó³czesnych, medycynê gnostyków i homeopatiê oraz najnowsz¹
medycynê antropozoficzn¹.

Dziêki pracy Barbary Antonowicz-Wlaziñskiej listê tê mo¿emy uzupe³niæ „tarotera-
pi¹” – psychoterapi¹ i terapi¹ psychosomatyczn¹ opart¹ na tarocie wzglêdnie pos³uguj¹-
c¹ siê Tarotem. (Nazwê tê proponujê nawi¹zuj¹c do ezoterycznego znaczenia s³owa
„taro” = niewiedza, nicoœæ, pusty umys³; por. buddyjsk¹ kategoriê œunja i ró¿okrzy¿ow¹
maksymê „summa scientia nihil scire”.)

Tarot, zarówno jako statyczny zbiór symboli, jak i jako dynamiczny ich system (cykl)
ma w „taroterapii” znaczenie diagnostyczne: z „rozmowy” Ducha Tarota, taroterapeuty
i jego klienta (pacjenta) szukaj¹cego rady i pomocy mo¿e wy³oniæ siê obraz moralnych
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i psychofizycznych jego problemów zarówno retrospektywny i aktualny (statyczny), jak
i prospektywny, dynamiczny – wyznaczaj¹cy mo¿liwoœci i metody terapii w³aœciwej. (Nie
zapominajmy te¿, ¿e Autorka zarówno w diagnozie, jak i terapii opartej na Tarocie wzmac-
nia ich dzia³anie przywo³uj¹c na pomoc m.in. takie nauki ezoterycznie, jak astrologia
i numerologia.)

W aspekcie terapii opartej na Tarocie, zarówno jako zbiorze symboli, jak i jako dyna-
micznym systemie, cyklu symboli, zapytajmy przede wszystkim, jakie dzia³anie terapeu-
tyczne maj¹ same symbole. Otó¿ – powracaj¹c do Tillicha rozbudowanej definicji symbolu
(zw³aszcza w jej odniesieniu do symbolu religijnego) – symbol: 1) przez sw¹ figuratyw-
noœæ odnosi cz³owieka „zatroskanego” (w sensie Heideggera) od patologicznych symp-
tomów jego choroby poprzez ich zaprzeczenie do Ÿróde³ skrywaj¹cego siê za nimi zdrowia;
symptomy te przekszta³caj¹ siê w symbole; 2) przez sw¹ postrzegalnoœæ daje choremu
dostêp do niewidzialnych losowo (karmicznie) psychicznych, a w pewnych przypadkach
duchowo-reinkarnacyjnych mocy czy si³ warunkuj¹cych zarówno jego chorobê, jak zdro-
wie, czy zgo³a los; 3) przez sw¹ dynamicznoœæ umo¿liwia choremu o¿ywienie w sobie si³
indywidualnych i paraindywidualnych (w dialogu z Duchem Tarota) przywracaj¹cych
mu zdrowie (wola uzdrowienia); 4) przez swój charakter spo³eczny ³¹czy cz³owieka
w jego losie, cierpieniu i zmaganiach – walce o zdrowie – z innymi ludŸmi czy „bratnimi
duszami” znajduj¹cymi siê w podobnej sytuacji.

Z drugiej strony w kontekœcie koncepcji symbolu stworzonej przez C. G. Junga jego
znaczenie terapeutyczne wynika ju¿ z okreœlenia go jako „transformatora energii proce-
sów psychicznych”: jako taki stanowi on w³aœciwy spiritus movens procesu uzdrawiania
przekszta³caj¹cego energiê psychiczn¹ „zneurotyzowan¹” czy „zpsychotyzowan¹” w ener-
giê zdrow¹, tj. ca³oœciow¹ i harmonijn¹. Symbole Tarota, pojedynczo i w ca³ym cyklu,
odpowiednio prze¿ywane, pozwalaj¹ na amplifikacjê problematyki chorego, umieszcza-
j¹c j¹ w szerokim i pog³êbionym kontekœcie archetypowym, tyle w aspekcie spo³eczno-
kulturowym, co psychicznym i duchowym i daj¹c choremu mo¿liwoœæ poœredniego
doœwiadczenia œwiata archetypów. (W Tarocie intuicyjnym... znajdujemy tarotow¹ se-
kwencjê spotkañ z mocami archetypów symbolizowanych przez Dziecko, Czarodzieja,
Dziewicê, Matkê, Ojca, Œwiêtego, Amora, Wymarsz Bohatera, Si³ê, Mêdrca, Ko³o Losu,
Sêdziego, Oœwiecenie, Œmieræ, Anio³a, Diab³a, Upadek, Nadziejê, Noc, Dzieñ, Zbawie-
nie i Odnaleziony Raj.) W ten zaœ sposób symbole Tarota prowadz¹ zarówno do kathar-
sis osoby chorego (wyleczenia go), jak i do prze¿ycia przezeñ swej jaŸni, tj. wy¿szego
oœrodka sterowniczego jego psyche, przede wszystkim jako „archetypu uzdrowiciela”
(por. dzie³a Alfonsa Maedera).

Terapeutyczne znaczenie symboli Tarota prowadz¹cych nas do sfery archetypów i do
jaŸni jako „archetypu jako takiego” – bêd¹cej Ÿród³em zdrowia ludzkiego – przejawia siê
tak¿e w dziedzinie psychosomatyki. Tu jednak oddajmy g³os Autorce Tarota intuicyjnego...:

„Nasze cia³o jest lustrem duszy” – pisze ona. „Cia³o przemawia do nas symptomami,
które wyra¿aj¹ chorobê. Choroba i zdrowie zwi¹zane s¹ nierozerwalnie ze sob¹ tak, jak
¿ycie i œmieræ. Tak¿e one musz¹ istnieæ w dwubiegunowoœci naszego œwiata. Aby mog³o
istnieæ jedno, musi istnieæ i drugie. ̄ ycie cz³owieka nie mo¿e byæ uwolnione od choro-
by, gdy¿ zdrowie potrzebuje jej jako bieguna przeciwnego. Œwiadomoœæ cz³owieka jest
dwubiegunowa i wszystko, w czym cz³owiek ¿yje, kim jest, czego doœwiadcza, jest dwu-
biegunowe. Choroba jest Twoim cieniem, który symptomami zwraca na siebie uwagê.
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Leczenie polega na uœwiadomieniu sobie ukrytej czêœci cienia, zintegrowania go w œwia-
domoœci. Choroba jest wiêc drog¹ do pracy nad sob¹, do doskona³oœci” (s. 223–224).

T¹ konstatacj¹ Autorka Tarota intuicyjnego... wznosi siê ju¿ wysoko ponad problema-
tykê zdrowia i choroby, psychoterapii, „taroterapii” i psychosomatyki. Zdolnoœæ ujrze-
nia – w teorii i w praktyce – dialektycznej natury œwiata, w którym ¿yjemy, problemu
sensu choroby jako szczególnej postaci problemu sensu z³a (bêd¹cego byæ mo¿e najpo-
wa¿niejszym problemem naszego bytu) wynosi Autorkê w wysokie rejony filozofii utrzy-
manej w duchu gnozy. Wzlot ten wskazuje na najwy¿sze horyzonty jej dzie³a – i powinien
szczególnie mocno zachêcaæ nas do jego lektury. A pamiêtajmy, ¿e w ustach pisz¹cego te
s³owa jest to najwy¿szy komplement, jakim mo¿e obdarzyæ Autorkê, do której pracy ma
zaszczyt pisaæ przedmowê.

Jerzy Prokopiuk
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„Magia tych kart jest w nich samych,
a nie w ich interpretacjach...”

Rachel Pollack



DEDYKACJA

Ksi¹¿kê tê dedykujê najwa¿niejszym osobom w moim ¿yciu:

* Mamie i Tacie za ¿ycie i doœwiadczenia, dziêki którym dzisiaj jestem taka, jaka je-
stem;

* mojemu bratu Krzysztofowi Antonowicz za wspania³e wspomnienia z dzieciñstwa
i mi³oœæ, jak¹ siê darzymy dzisiaj;

* moim ukochanym synom Tomkowi i Krzysiowi, którzy s¹ dla mnie spe³nieniem,
sensem i najwiêksz¹ wartoœci¹ mojego ¿ycia;

* mojemu mê¿owi Micha³owi Wlaziñskiemu, który wniós³ w moje ¿ycie huragan uczuæ,
dziêki którym zaczê³am szukaæ siebie;

* przyjacio³om, których nie sposób wszystkich wymieniæ, którzy mieli i maj¹ ogromny
wp³yw na kszta³towanie siê mojej osobowoœci, przede wszystkim Ani Muraszko,
Agnieszce Œwirskiej i Waldkowi Galossowi;

* ludziom, którzy ju¿ odeszli z mojej drogi ¿ycia, którzy sprawili mi wiele przykroœci
i cierpienia, a przez to zmusili do weryfikacji mojej postawy, wielu pogl¹dów i ide-
a³ów, co nie nale¿a³o do rzeczy ³atwych;

* klientom z kraju i z zagranicy, którzy zechcieli podzieliæ siê tajemnic¹ swojego ¿ycia,
dziêki którym doœwiadczam ci¹gle na nowo trafnoœci symboliki kart Tarota, uczê siê
otwierania na siebie, a poprzez to na drugiego cz³owieka, szacunku do ¿ycia, do Zie-
mi, m¹droœci ludzkiej i tajemnicy istnienia.

... Wam wszystkim dziêkujê za to, ¿e byliœcie, ¿e jesteœcie i ¿e bêdziecie ze mn¹!

Basia Antonowicz



PODZIÊKOWANIA

Dziêkujê z g³êbi serca mojemu Wydawcy Januszowi Nawrockiemu za jego sympatiê i cie-
p³o dla mnie oraz Panu Jerzemu Prokopiukowi, i¿ zechcia³ poœwiêciæ mi swój cenny czas.

Basia Antonowicz



LIST DO CIEBIE
Witaj u wrót Tarota intuicyjnego!!!

Bardzo siê cieszê, ¿e pragniesz udaæ siê w podró¿ w œwiat Tarota. Ucz¹c siê symboliki,
medytuj¹c, doœwiadczaj¹c siebie i drogi w³asnego ¿ycia, odkryjesz w sobie niesamowite

Ÿród³o m¹droœci, wiedzy i intuicji. Wiele lat temu Tarot sta³ siê moj¹ pasj¹ i jeœli stanie siê
tak¿e Twoj¹, zyskasz nieod³¹cznego Przyjaciela, Intuicjê, Dziecko Wewnêtrzne, Radoœæ ¿y-
cia, Mêdrca, który Ciê nigdy nie opuœci, który w ka¿dej chwili podsunie Ci w³aœciwy symbol
do zadumy, który poprowadzi Ciê œcie¿kami w poszukiwaniu drogi swojego ¿ycia, swojej
misji, swojej Legendy. Jeœli pozwolisz sobie poczuæ go w sobie, bêdziesz móg³ jego m¹droœci¹
pomagaæ tak¿e innym w znalezieniu w³aœciwej drogi w swoim labiryncie ¿ycia, nieœæ nadzie-
jê i wiarê, ¿e wszystko, czego doœwiadczaj¹ w swoim ¿yciu ma ogromne znaczenie. Samo
bowiem cierpienie dla cierpienia nie daje cz³owiekowi nic poza bólem, zw¹tpieniem i rezy-
gnacj¹. Zrozumienie natomiast przyczyny i jego sensu zmienia w cz³owieku nastawienie do
¿ycia, do siebie i wielu „niepowodzeñ”, których doœwiadcza na swojej drodze ¿ycia.

Ucz¹c siê, doœwiadczaj¹c siebie, æwicz¹c uwa¿noœæ na to, co dzieje siê w Twoim
œwiecie wewnêtrznym i jaki ma to wp³yw na œwiat zewnêtrzny i odwrotnie, mo¿esz zmie-
niaæ swoj¹ postawê wobec siebie i œwiata. Tylko taka droga prowadzi do znalezienia
siebie, pewnoœci, wiary, celu swojej egzystencji tutaj na Ziemi, do zg³êbiania tajemnicy
kart poprzez siebie.

Pragnê Ciê zapewniæ, ¿e czeka Ciê niesamowita przygoda z kimœ, kogo znasz dosko-
nale, kto towarzyszy³ Ci we wszystkich Twoich wzlotach i upadkach, widzia³ Ciê w ró¿-
nych sytuacjach Twojego ¿ycia, zarówno w tych, z których jesteœ dumny, a tak¿e tych,
których siê wstydzisz, o których nie chcesz pamiêtaæ i których naprawdê mo¿esz nie
pamiêtaæ. Jest to ktoœ, kto patrzy tymi samymi oczami, s³yszy tymi samymi uszami
i czuje tym samym cia³em... tym kimœ jesteœ Ty sam. Staj¹c siê doros³ym cz³owiekiem
z ka¿dym rokiem powoli gubi³eœ jak¹œ cz¹stkê tej cudownej istoty, która pewnego dnia
przysz³a tutaj na Ziemiê, aby doœwiadczaæ ¿ycia. Wiesz, ¿e kiedy zetkn¹³eœ siê z Ziemi¹,
nie wiedzia³eœ, ¿e istnieje coœ takiego jak z³o, nienawiœæ, agresja, zazdroœæ, walka o mi-
³oœæ czy akceptacjê? By³eœ sam wielk¹ mi³oœci¹ i pe³ni¹, która z tak¹ nadziej¹ przysz³a
tutaj na œwiat. Dorastaj¹c w swojej rodzinie, poznaj¹c mamê i tatê, rodzeñstwo i inne
wa¿ne osoby w swoim ¿yciu, doœwiadcza³eœ ró¿nych uczuæ, widzia³eœ ró¿ne sytuacje,
s³ysza³eœ ró¿ne s³owa, uczestniczy³eœ w ró¿nych okolicznoœciach, które uczy³y Ciê cze-
goœ innego, rani³y i myœlê, ¿e masz takie, które bol¹ jeszcze do dziœ.
Kim sta³eœ siê dzisiaj?
Jak zmieni³eœ siê z tego niewinnego dziecka, goni¹c obecnie przez swoje ¿ycie do szko-
³y, do pracy, do obowi¹zków?
Co wa¿ne jest obecnie w Twoim ¿yciu?
Jakie masz wartoœci?
Czy kochasz kogoœ?
Co dajesz ludziom i co od nich dostajesz?
Z jakimi ludŸmi spotykasz siê?
Czego oni Ciê ucz¹?
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Jakie masz cele w ¿yciu?
Jakie mia³eœ marzenia i co z nimi zrobi³eœ?

Na te w³aœnie pytania poszukiwaæ mo¿esz teraz odpowiedzi pod¹¿aj¹c labiryntem symbo-
li Tarota. Dróg do znalezienia ich jest wiele. Tarot jest jedn¹ z nich. Jeœli tylko otworzysz siê
na jego przes³anie nie swoim umys³em, a dusz¹, poprowadzi Ciê niezawodnie w miejsca,
których nie znasz, których nie podejrzewa³eœ w sobie, których siê boisz i byæ mo¿e wola³byœ
nie poznawaæ. Nie myœl wiêc, ¿e bêdzie to droga ³atwa. Poznawanie siebie, swojego cienia,
swojej nieœwiadomoœci*, mechanizmów postêpowania nie jest ³atwe. Wymaga bowiem wiele
odwagi, by patrzeæ sobie w twarz i dostrzegaæ cechy, które nie nale¿¹ do tych spo³ecznie
najwy¿ej notowanych, przyznawaæ siê do tego... Bez tego nie odnajdziesz siebie, nie odnaj-
dziesz w sobie tego Dziecka, które mia³o fantastyczne marzenia o swoim ¿yciu, dla którego
mi³oœæ, prawda, przyjaŸñ by³y cudownymi drogowskazami do szczêœliwego ¿ycia. Staj¹c siê
doros³ym, zgubi³eœ gdzieœ po drodze siebie, bo zacz¹³eœ spe³niaæ wymagania, oczekiwania,
¿¹dania innych..., aby zas³u¿yæ na to, co dla Ciebie wa¿ne... mo¿e akceptacjê, mo¿e przyjaŸñ,...
mo¿e mi³oœæ? Im bardziej spe³niasz oczekiwania œwiata zewnêtrznego, tym bardziej uciekasz
od siebie, opuszczasz siebie, osamotniasz siê... i czujesz siê z tym uczuciem niekoniecznie
komfortowo. Dlatego byæ mo¿e starasz siê zarobiæ du¿o pieniêdzy, zdobyæ stanowisko, ku-
pujesz dobre jedzenie, alkohol, papierosy, objadasz siê, pijesz zbyt czêsto..., ale tym nigdy nie
zape³nisz pustki, któr¹ w ró¿nych chwilach swojego ¿ycia odczuwasz... Wtedy to ma³e Dziec-
ko, które mieszka w Tobie od dnia Twoich urodzin, puka do Twojego serca i pragnie Twojej
uwagi, byœ us³ysza³ jego p³acz i proœbê o troskê, gdy¿ wpad³eœ tutaj na Ziemiê tylko... na
chwilê, a gdy bêdziesz st¹d odchodzi³, zostawisz wszystko, co daje Ci œwiat zewnêtrzny: miesz-
kanie, samochód, stanowisko, konto bankowe, kartê kredytow¹, oszczêdnoœci, polisê, ubra-
nia, ksi¹¿ki, dyplomy..., a zabierzesz tylko to, co masz w sercu: mi³oœæ do kogoœ, smak
przebaczenia, jeœli go doœwiadczy³eœ, czyj¹œ przyjaŸñ, uœciski ludzi, dla których mia³eœ
znaczenie takim, jakim jesteœ: z wieloma zaletami i wieloma wadami, ³zy radoœci i smut-
ku, poca³unki, wyznania mi³oœci, wschód s³oñca nad morzem, wspomnienia z ró¿nych
etapów swojej wêdrówki po Ziemi... to wszystko bowiem jest Twoje i tylko to bêdziesz móg³
zabraæ ze sob¹ w t¹ drogê...

Byæ mo¿e zastanawiasz siê teraz, jakie znaczenie ma znalezienie tego dziecka w sobie
w poznaniu tajemnic Tarota. Tylko wówczas, gdy znajdziesz w sobie to Dziecko, otworzysz
siê na œwiat nieœwiadomoœci, œwiat symboli, w którym to w³aœnie Dziecko mieszka. Tylko
jego oczami mo¿esz odczytywaæ bezb³êdnie znaczenie kart, bo ono jest czêœci¹ œwiata bajek,
w którym wyrasta³o. Ono nie musi wiedzieæ umys³em, bo ma intuicjê, ma dostêp do potêgi
nieœwiadomoœci Twojej indywidualnej i zbiorowej œwiata. W tym Dziecku jest radoœæ ¿ycia,
szczeroœæ w poznawaniu œwiata, chêæ zadawania pytañ, ciekawoœæ w poznawaniu tajemnicy
¿ycia. To, co ono czuje jest autentyczne, prawdziwe i w³aœnie temu mo¿esz uczyæ siê wierzyæ.
To Dziecko czuje siê pewne w swoim królestwie i sztuczki umys³u, suchej wiedzy intelektu-
alnej, k³amstwa nie zwiod¹ go. To w³aœnie jest droga intuicyjna... wiedzie przez Ciebie.
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* W mowie potocznej u¿ywa siê czêsto terminu „podœwiadomoœæ” okreœlaj¹c w ten sposób
wszystko to, co nie jest œwiadome. Przedrostek „pod-” sugeruje po pierwsze miejsce lokalizacji
treœci nieœwiadomych tj. tu¿ pod œwiadomoœci¹; podczas gdy stany psychiczne nie maj¹ lokalizacji
neurologicznej; po drugie pojêcie to mo¿e nasuwaæ przypuszczenie istnienia „drugiej
œwiadomoœci”. Sam Freud u¿ywa³ na pocz¹tku terminu „podœwiadomoœæ”, ale szybko z niego
zrezygnowa³. Literatura popularna zatrzyma³a jednak ten termin.
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Zatrzymaj siê wiêc teraz w swoim ¿yciu i ucz siê znajdowaæ drogê do siebie wewn¹trz
siebie, a nie na zewn¹trz. Zobacz, co robisz obecnie w swoim ¿yciu, w którym miejscu
jesteœ, co wa¿ne jest w nim dzisiaj, jakie masz potrzeby, czego pragniesz, jak¹ twarz pokazu-
jesz œwiatu, jak¹ maskê masz dla siebie, jak¹ cenê p³acisz za zwi¹zki, za ma³¿eñstwo, za
samotnoœæ, za mi³oœæ, za seks...? Warto szukaæ odpowiedzi na te pytania, nawet jeœli na
pocz¹tku trudno je znaleŸæ. Przed Tob¹ ró¿ne propozycje zadumy nad sob¹, æwiczenia,
bajki, medytacje, ró¿ne symbole, które nauczysz siê czytaæ swoim wnêtrzem, swoj¹ dusz¹,
które poka¿¹ Ci drogê do mi³oœci, przyjaŸni, wiary, nadziei, akceptacji..., drogi któr¹ znasz,
tylko zapomnia³eœ o niej.

Daj sobie s³owo, ¿e otworzysz siê na siebie, takim jakim jesteœ... tam g³êboko w œrod-
ku, bo tam mieszka w Tobie niesamowita si³a do kszta³towania siebie i swojego ¿ycia
szczêœliwym, radosnym, pe³nym wiary i optymizmu.

Daj sobie prawo do doœwiadczania swojej niepowtarzalnej wartoœci jako cz³owieka,
odczuwania smaku prawdziwego kontaktu ze sob¹. Sam ju¿ nied³ugo bêdziesz zaskoczony
tym, ile jesteœ w stanie zdzia³aæ, bo wierzysz w siebie, znowu masz marzenia, które warto
realizowaæ, aby ca³¹ piersi¹ oddychaæ swoim ¿yciem, ca³ymi garœciami braæ i dawaæ szczê-
œcie, czuæ swoj¹ twarz rozpromienion¹ prawdziwym, naturalnym, ciep³ym uœmiechem
i iœæ swoj¹ drog¹ ¿ycia z podniesion¹ g³ow¹, czuj¹c za ni¹ ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ.

Daj sobie czas na przygl¹danie siê sobie, swojej przesz³oœci, swojej teraŸniejszoœci
i swojej przysz³oœci w takim tempie, jakie jest dobre dla Ciebie. Nie œpiesz siê. To nie jest
wyœcig o puchar dla zwyciêzcy, który swoje ¿ycie przebiegnie najszybciej...

Czy pragniesz wiêc w tej chwili wyraziæ swoj¹ gotowoœæ do takiego spotkania ze sob¹?

Jeœli tak, z³ó¿ tutaj swój podpis: ....................................................................

A wiêc w drogê Przyjacielu/Przyjació³ko!

WeŸ w ni¹ swoje Cia³o, Umys³ i Duszê, a stanie siê CUD, a Ty Magiem swojego ¿ycia:
„Uwa¿aj tylko na swoje myœli, one staj¹ siê s³owami; uwa¿aj na swoje s³owa, one staj¹
siê czynami; uwa¿aj na swoje czyny, one staj¹ siê nawykami; uwa¿aj na swoje nawyki, one
staj¹ siê charakterem; uwa¿aj na swój charakter, on tworzy Twoje przeznaczenie... ”

JAK CZYTAÆ TÊ KSI¥¯KÊ?

WeŸ j¹ do rêki i pozwól sobie czuæ j¹... popatrz jeszcze raz na ok³adkê... zastanów siê, co Ci siê
w niej podoba... co spowodowa³o, ¿e wzi¹³eœ j¹ do rêki w ksiêgarni... mo¿e tytu³..., mo¿e ok³ad-
ka, mo¿e kolorystyka... a mo¿e jakiœ szczegó³, który mo¿esz sobie teraz w³aœnie uœwia-
domiæ? Otwórz siê na swoj¹ intuicjê, na swoj¹ nieœwiadomoœæ, o której w tej ksi¹¿ce znajdziesz
bardzo du¿o... Zamknij oczy... weŸ g³êboki oddech i uœwiadom sobie obrazy, jakie widzisz
w swoim wewnêtrznym œwiecie... jakie skojarzenia przychodz¹ Ci na myœl o Tarocie, opinie
jakie s³ysza³eœ o tych kartach... mo¿e obawy lub strach,... jakie oczekiwania mia³eœ bior¹c tê
ksi¹¿kê do rêki? WeŸ j¹ miêdzy obie d³onie, zamknij oczy... i sprawdŸ, co czujesz. Mo¿esz
odczuwaæ ró¿ne rzeczy... albo nie stwierdzisz ¿adnej ró¿nicy... wa¿ne jest, abyœ pozwoli³ sobie
na inne rozpoczêcie kontaktu z t¹ ksi¹¿k¹... gdy¿ ta ksi¹¿ka jest inna ni¿ wszystkie.
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Rozpoczynaj¹c czytaæ inaczej tê ksi¹¿kê, otwierasz siê automatycznie na inne patrze-
nie na siebie, swoje ¿ycie, mechanizmy Twojego postêpowania. Dajesz sobie szansê na
zmianê dopiero wówczas, gdy zaczynasz robiæ coœ w³aœnie inaczej... mo¿esz zmianê
rozpocz¹æ w³aœnie od innego czytania tej ksi¹¿ki, któr¹ trzymasz w rêce, bo czas na
zmiany dla Ciebie ju¿ przyszed³!

Otwórz oczy... przejrzyj spis treœci... i przekartkuj ca³¹ ksi¹¿kê. B¹dŸ œwiadom tego,
jakie rozdzia³y Ciê zatrzymuj¹ i co jest tego powodem.

Gdy przeczytasz j¹ do koñca... weŸ j¹ ponownie do rêki w ten sam sposób i pozwól
sobie j¹ czuæ... mo¿e sam bêdziesz zaskoczony, ¿e bêdziesz j¹ czu³ inaczej ni¿, gdy trzy-
ma³eœ j¹ w ten sposób pierwszy raz. Warto wiêc doœwiadczyæ z ni¹ tego pierwszego kon-
taktu, aby odczuæ ró¿nicê po przeczytaniu jej.

Zamknij oczy... weŸ g³êboki oddech i uœwiadom sobie obrazy, jakie widzisz w swoim
wewnêtrznym œwiecie... jakie myœli, karty, symbole przesuwaj¹ siê przez Twój wewnêtrzny
ekran?

Ka¿d¹ myœl¹, ka¿dym s³owem i zdaniem pragnê towarzyszyæ Ci w podró¿y po Twoim
œwiecie, który w³aœnie Ty znasz najlepiej... byæ mo¿e do dnia dzisiejszego nie umia³eœ
tylko znaleŸæ do niego drogi..., bo mo¿e nawet nie wiedzia³eœ, ¿e taka istnieje?

¯yczê Ci Przyjacielu/Przyjació³ko powodzenia w poszukiwaniu siebie samego/samej
i radoœci w odkrywaniu swojej twarzy, nawet jeœli bêdzie to proces niekoniecznie bezbole-
sny. Spotkanie ze sob¹ jest najwa¿niejszym doœwiadczeniem ¿yciowym ka¿dego cz³owie-
ka. Przed Tob¹ wiêc najciekawsza podró¿ w g³¹b siebie labiryntem symboli Tarota!!!

W ksi¹¿ce tej zwracam siê do Ciebie w formie „Przyjacielu”.
Ka¿dy bowiem, kogo nawet nie znamy, jest przyjacielem, którego jeszcze nie pozna-

liœmy, który poszukuje odpowiedzi na te same i podobne pytania. Gdzieœ w kosmosie,
na ró¿nych planach spotykaj¹ siê nasze myœli, sny, intencje i nadzieje.

Czêsto u¿ywam ró¿nych cytatów, porównañ, myœli, które kiedyœ zapisa³am sobie do
zadumy. Nie wiedzia³am wówczas, ¿e przyjdzie mi kiedyœ z nich skorzystaæ. Poruszy³y
mnie bardzo swoj¹ g³êbi¹, swoj¹ trafnoœci¹ i prostot¹. Nie zawsze uda³o mi siê dotrzeæ do
Ÿród³a czy autora. Zaznaczam wiêc te miejsca cudzys³owem.

Ka¿d¹ kartê poprzedzam najpierw jej opisem. Byæ mo¿e zadasz sobie pytanie: po co to
robiê, przecie¿ ka¿dy widzi, co na niej jest. Myœlê, ¿e ju¿ od pierwszej karty bêdziesz
zaskoczony, ¿e nie dostrzegasz jednak wszystkiego na karcie, któr¹ przecie¿ widzisz...,
bo mo¿na patrzeæ i nie widzieæ... To jest bardzo wa¿ne æwiczenie. Przed zajmowaniem
siê wiêc ka¿d¹ kolejn¹ kart¹ po³ó¿ j¹ przed sob¹ i pozwól sobie przygl¹daæ siê jej tylko.
Zatrzymaj swój wzrok na symbolach, które dostrzegasz, a póŸniej przesuñ wzrok od góry
karty do do³u, od lewej krawêdzi do prawej. Zanotuj sobie w zeszycie– o którego znacze-
niu dla Ciebie przeczytasz poni¿ej– symbole, które dostrzeg³eœ, a tak¿e to, co Ci siê
w karcie podoba, a co nie. W dalszej pracy z kartami powrócisz do tego. Jest to bardzo
ciekawe æwiczenie, którego nie bêdziesz ju¿ móg³ zrobiæ niestety, jeœli go nie zrobisz na
pocz¹tku..., bo teraz Twój umys³ nie ma punktu odniesienia, jest czyst¹ kart¹, a póŸniej
po prostu, kiedy zaczniesz poznawaæ symbolikê i znaczenie kart, zacznie kombinowaæ.
Pozwól wiêc sobie na ten pierwszy kontakt ze swoj¹ nieœwiadomoœci¹..., bo ona wie, co
Ci siê podoba, a co nie, co Ciê denerwuje w karcie..., bo to jest cz¹stk¹ Ciebie.

Na nastêpnych stronach zamieszczam schemat przygl¹dania siê ka¿dej karcie:
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OPIS KARTY
Pomo¿e Ci zapewne zauwa¿yæ wszystkie wa¿ne symbole na karcie. Z doœwiadczenia

wiem, ¿e czêsto ludzie patrz¹ na kartê i nie widz¹ wszystkiego tego, co tam jest. Zwi¹zane
to jest z tym, ¿e pewne symbole s¹ wypierane, nie dopuszczane do œwiadomoœci i st¹d nie
widzi siê ich na karcie... tak, jak w sobie.

SYMBOLIKA
Krótki opis symboliki ka¿dej karty pozwoli Ci spojrzeæ na ni¹ o wiele g³êbiej. Zachê-

cam do refleksji, do pod¹¿ania za tekstem i sprawdzania, czy siê z tym zgadzasz, jeœli nie,
to dlaczego, jakie argumenty podasz. Jeœli tak, z czym siê zgadzasz, co Ci siê podoba. To
jest najlepsza nauka symboliki. Nigdy jej nie zapomnisz, bo bêdziesz mia³ j¹ w sobie.
Spotka³am wielu ludzi, którzy uczyli siê po prostu znaczenia kart na pamiêæ. W wielu
ksi¹¿kach spotykali sprzeczne interpretacje i nie wiedzieli, kto w koñcu ma racjê. Lepiej
uczyæ siê poprzez rozumienie i czucie w sobie. Pomaga to zdecydowanie przy rozk³a-
dach, gdy masz przed sob¹ np. 7 kart. Ci co ucz¹ siê na pamiêæ, wertuj¹ w swojej wyobraŸ-
ni ró¿ne ksi¹¿ki i szukaj¹ zdesperowani odpowiedzi, któr¹ trudno znaleŸæ. Jeœli bêdziesz
uczy³ siê rozumieæ i czuæ, wystarczy, ¿e otworzysz siê spokojnie na obrazy kart, a one
przemówi¹ do Ciebie swoj¹ m¹droœci¹. Niektóre karty wci¹gniesz ca³ym sob¹, bêd¹ jak
Twoje. Inne bêd¹ obce przez d³ugi czas. Bêdziesz do nich ci¹gle powraca³ i zastanawia³
siê, dlaczego nie mo¿esz zapamiêtaæ ich nazwy, liczby, dlaczego mylisz je z innymi. Nie
oznacza to, ¿e masz s³ab¹ pamiêæ lub nie nadajesz siê do zajmowania siê Tarotem. Te
karty zwi¹zane s¹ mocno z Twoimi w³asnymi problemami, które wypierasz, których siê
boisz, które Ci trudno zaakceptowaæ. Pamiêtaj te karty. Po jakimœ czasie bêdziesz do
nich powraca³ z ciep³ym uœmiechem i bêdziesz ju¿ wiedzia³, dlaczego tak by³o. Zastana-
wiaj siê nad w³asnymi skojarzeniami i znaczeniami, co dla Ciebie to znaczy, co czujesz
patrz¹c na poszczególne symbole...

Szanuj swoje postêpy bez wzglêdu na to czy Twoje tempo bêdzie Ci siê podoba³o,
czy nie. To nie s¹ wyœcigi i nic nie zrobisz na si³ê. Z nauk¹ Tarota jest jak z wycieczk¹
w piêkne miejsce. Mo¿na je przelecieæ przez dzieñ, wypisaæ wszystkie zabytki, atrak-
cje... i wieczorem paœæ ze zmêczenia. Mo¿na wybraæ inny sposób widzenia: id¹c powo-
li obserwowaæ krajobraz, to co siê dzieje dooko³a, zatrzymywaæ siê przy fontannach,
podziwiaæ kszta³ty, kolory budynków... zagubiæ siê w odkrywaniu czegoœ nowego. Tak
samo jest z Tarotem...

Nie porównuj tak¿e swoich umiejêtnoœci z umiejêtnoœciami innych ludzi, których
znasz, czy poznasz. To nie jest porównywalne, gdy¿ ka¿dy jest innym cz³owiekiem, któ-
rego rozwój duchowy ma swój w³asny rytm. B¹dŸ cierpliwy i pod¹¿aj za tym procesem
z wiar¹, ¿e wszystko nastêpuje w odpowiednim tempie i czasie.

ARCHETYP
Ka¿da karta ma przypisany archetyp. Warto,abyœ siê nad ka¿dym zastanowi³, jak go

rozumiesz w odniesieniu do siebie, do innych ludzi, jak¹ rolê odgrywa dla Twojej rodzi-
ny, dla naszego narodu, dla ludzkoœci. Pozwól sobie, aby poruszy³ Ciê do g³êbszych
rozwa¿añ. Pod¹¿aj¹c za nimi mo¿esz byæ sam zaskoczony swoimi wnioskami, zaintere-
sowaniami, chêci¹ zg³êbiania wiedzy z dziedzin, które mog¹ byæ dla Ciebie samego
zaskoczeniem...
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LICZBA
Tutaj znajdziesz elementarne informacje dotycz¹ce numerologii. Wszystkich zainte-

resowanych odsy³am do literatury na ten temat. Warto poczuæ wibracjê numerologiczn¹
liczb i umieæ j¹ ³¹czyæ ze znaczeniem Tarota. Umiejêtnoœæ ta jest bardzo pomocna.
Zaczniesz patrzeæ na karty trochê szerzej. A przy okazji mo¿e sam siê przekonasz, jak
fascynuj¹c¹ wiedz¹ jest numerologia...

LICZBA KARMICZNA
Dla mnie jest bardzo wa¿na. Obliczenie jej pozwala zrozumieæ, kto z nami rozmawia,

jakie s¹ przyczyny jego problemów, jakie jest jego przeznaczenie w tym ¿yciu, na czym
oparte s¹ konflikty wewnêtrzne, co robiæ, aby umieæ wykorzystaæ dobre wibracje, by
umieæ sobie radziæ z negatywnymi. Sam siê przekonaj na swoim przyk³adzie... Czego
dowiesz siê najpierw o sobie...?

Aby móc sobie wyobraziæ, jak dana liczba karmiczna charakteryzuje cz³owieka, poda-
jê tak¿e znane osobistoœci. Bêdzie Ci to pomocne, by zrozumieæ i poczuæ, na czym w za-
sadzie to polega. Zastanów siê nad ka¿d¹ osob¹, a zobaczysz, ¿e nie bêdziesz ¿a³owa³
czasu poœwiêconego na te rozwa¿ania. Maj¹c w sobie obraz ka¿dej wibracji, zaczniesz
poruszaæ siê coraz pewniej po labiryncie symboli, liczb i skojarzeñ.

OZNACZENIE ASTROLOGICZNE
W ró¿nych ksi¹¿kach znajdziesz ró¿ne przyporz¹dkowania. Zachêcam Ciê do czyta-

nia wielu, zastanawiania siê, sprawdzania w swoich doœwiadczeniach i przyjmowania
tych, które Twoim zdaniem s¹ trafne. Z biegiem lat... sam bêdziesz je zmienia³. Wa¿ne
jest, abyœ nie przyjmowa³ nic z góry, tylko sprawdza³. To buduje prawdziw¹ wiedzê i do-
œwiadczenie. Ja przedstawiam Ci moj¹... na razie ostatni¹ wersjê.

£¹czenie astrologii z Tarotem jest uzupe³niaj¹ce siê. Mo¿e za jakiœ czas sam poczu-
jesz potrzebê zg³êbienia wiedzy astrologicznej. Jest fascynuj¹ca swoj¹ symbolik¹, m¹-
droœci¹, sugestiami, rozumieniem cz³owieka, poszukiwaniem wartoœci jego ¿ycia,
znaczenia trudnoœci i mo¿liwoœci ich wykorzystania!

ODPOWIEDNIK W CIELE
Przydatne jest to czêsto, gdy zadawane s¹ pytania o zdrowie. Warto wiêc przyjrzeæ siê

i temu. Zachêcam tak¿e do uwa¿nego przeczytania i przemyœlenia rozdzia³u o psycho-
somatyce. Znajdziesz tam bardzo ciekawe informacje dotycz¹ce chorób i symptomów,
byæ mo¿e spodoba Ci siê tak symboliczne patrzenie i na nie, uczenia siê z nich i zmie-
niania swojego ¿ycia, sugerowania innym ludziom pod³o¿a ich dolegliwoœci?

JEŒLI KARTA SIÊ PODOBA
Jest to bardzo ciekawy test psychologiczny. Zachêcam Ciê do praktykowania go. Wspa-

niale uczy symboliki Tarota i okreœlania najwa¿niejszych problemów danego cz³owieka.
Karty, które siê podobaj¹ symbolizuj¹ œwiadomoœæ. Karty, które siê nie podobaj¹
symbolizuj¹ nieœwiadomoœæ.

Zarówno przy kartach, które siê podobaj¹, jak i nie, nale¿y pamiêtaæ, ¿e karta mo¿e
oznaczaæ ró¿ne rzeczy dla ró¿nych osób. Nale¿y kojarzyæ znaczenie danej karty w po³¹-
czeniu z innymi kartami i... æwiczyæ, æwiczyæ i jeszcze raz æwiczyæ. Rozk³adaj¹c karty
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klientowi mo¿esz zaufaæ tylko sobie. Ob³o¿enie siê ksi¹¿kami jest wówczas ma³o po-
mocne. Patrz..., a któregoœ dnia po prostu zobaczysz, poczujesz, us³yszysz...

JEŒLI KARTA SIÊ NIE PODOBA
Okreœla ona nieœwiadomoœæ, a wiêc wszystko, co ukryte jest w cieniu osobowoœci, co

wypierasz, do czego trudno Ci siê przyznaæ. Bardzo czêsto wiêc reagujesz na to u ludzi.
Odnoœnie interpretacji takiej karty, czêsto mo¿esz us³yszeæ, ¿e to nieprawda.

Karty te uzupe³niaj¹ siê. Nale¿y wiêc ³¹czyæ ich znaczenie ze sob¹, gdy¿ one symboli-
zuj¹ pe³niê osobowoœci cz³owieka.

CEL
W skrócie podany jest cel danej karty, stacji ¿yciowej cz³owieka.

INTERPRETACJA: BLASKI I CIENIE
W zwi¹zku z tym, ¿e nie ma dobrych czy z³ych kart, postanowi³am interpretacje po-

dzieliæ na blaski i cienie. Brzmi to moim zdaniem lepiej. Podajê tutaj znaczenie wynika-
j¹ce z powy¿szych rozwa¿añ. Nie przywi¹zuj zbyt wielkiej wagi do samej interpretacji,
do nauczenia siê, ¿e ta karta znaczy to i to. Patrz na kartê, pozwól, by oddzia³ywa³y na
Ciebie jej symbole, staraj siê zrozumieæ kolejnoœæ jej wystêpowania, co wynika z po-
przedniej, co nastêpuje po niej, z jakimi kartami siê wi¹¿e. Wszystkie æwiczenia, pytania,
testy, medytacje, afirmacje, które znajdziesz w tej ksi¹¿ce, s¹ bardzo wa¿ne. Z doœwiad-
czenia wiem, ¿e dziêki nim ludzie o wiele szybciej siê ucz¹. To one w³aœnie pozwalaj¹
otworzyæ siê na siebie, obserwowaæ siebie, rozumieæ siebie, zmieniaæ siê. Jeœli nie bê-
dziesz potrafi³ zrozumieæ, wyt³umaczyæ i poczuæ znaczenia symboliki Tarota w sto-
sunku do siebie, nigdy nie odczytasz go w stosunku do innej osoby..., bo najpierw trzeba
nauczyæ siê samemu matematyki, aby t³umaczyæ j¹ innej osobie... Zwracaj uwagê, czy
czujesz dan¹ kartê. Tylko wówczas bêdziesz mia³ pewnoœæ, ¿e czujesz dan¹ kartê i bê-
dziesz umia³ j¹ zinterpretowaæ w setkach innych uk³adów z innymi kartami. Przejrzyj
ksi¹¿ki Tarota i zobacz, jak ró¿ne, a czasami sprzeczne interpretacje figuruj¹ pod tymi
samymi kartami. Ka¿da karta ma ogromn¹ g³êbiê. Interpretacji jej mog¹ byæ setki. Dany
autor nie musi siê myliæ. Wa¿ne jest, abyœ Ty uczy³ siê ufaæ sobie.

Od pierwszych æwiczeñ i rozk³adów staraj siê mówiæ swoimi s³owami.

MEDYTACJA – WIZUALIZACJA
Medytacja jest wa¿nym æwiczeniem. Jeœli interesuje Ciê to zagadnienie samo w sobie,

odsy³am do literatury na ten temat. Obecnie istnieje wiele ró¿nych technik medytacyj-
nych. Podajê tutaj podstawowe zasady, jakie musz¹ byæ spe³nione. Jeœli medytujesz ina-
czej lub trenujesz inn¹ technikê, rób to tak, jak czujesz, ¿e jest to dobre dla Ciebie. Jeœli
myœlisz, ¿e to jest szkodliwe, to nie rób jej. Przeczytaj tylko tekst i zastanów siê nad nim.
Najwa¿niejsze jest, abyœ nie robi³ nic, co budzi Twoje w¹tpliwoœci, opór czy niechêæ.

Medytacja pozwala zatrzymaæ siê w ¿yciu na trochê, odprê¿yæ, zwolniæ nat³ok myœli, wy-
cofaæ siê do swojego wnêtrza. Aby ten warunek by³ spe³niony nale¿y przeznaczyæ na to pokój,
w którym Ci nikt nie bêdzie przeszkadza³. Na ten czas na pewno warto wy³¹czyæ telefon. Jego
dŸwiêk jest najmniej po¿¹danym dŸwiêkiem, gdy bêdziesz ju¿ odprê¿ony i w g³êbokim relak-
sie. Domowników mo¿na poprosiæ, aby Ci przez ten czas nie przeszkadzali.
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Ka¿dy mo¿e siê tego ³atwo nauczyæ maj¹c zaufanie do swoich ukrytych umiejêtno-
œci. Nasz mózg wytwarza 4 rodzaje fal: beta, alfa, theta i delta. Kiedy jesteœ w pe³ni œwia-
domy, Twój mózg pracuje na falach beta. Gdy zasypiasz wchodzisz w obszar fal alfa,
sfery nieœwiadomoœci. Medytacja pozwala Ci dotrzeæ do tego obszaru, w którym œnisz,
mo¿esz poddawaæ siê hipnozie i autohipnozie, pracowaæ z afirmacjami i wizualizacj¹.

W obszarze fal theta zapisane s¹ prze¿ycia emocjonalne.
Obszar fal delta to obszar ca³kowitej nieœwiadomoœci. Nas interesuje obszar fal alfa.

Jeœli pomyœlisz w tym miejscu, ¿e na pewno nie bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ tego stanu, to
chcê Ci powiedzieæ, ¿e umiesz to doskonale. Przechodzisz przez ten stan ka¿dego dnia,
gdy zasypiasz, a wiêc umiesz to robiæ. Jest to ten stan, kiedy powoli Twoja uwaga wyco-
fuje siê z otoczenia, z jego dŸwiêków i zaczyna powoli oddalaæ siê od œwiata zewnêtrzne-
go, koncentruj¹c siê na œwiecie wewnêtrznym. Jeszcze nie œpisz, ale nie jesteœ ju¿ w pe³ni
œwiadom.

Takiego stanu doœwiadczy³eœ zapewne nie jeden raz tak¿e z otwartymi oczami i ca³kiem
nie przed snem. Zdarza siê to, kiedy jedziesz poci¹giem, patrzysz w okno, s³uchasz równo-
miernego stukotu kó³... i po jakimœ czasie, który wydawa³ Ci siê chwil¹, stwierdzasz, ¿e
minê³a godzina. By³eœ w stanie transu... nie spa³eœ... Twój mózg by³ w obszarze fal alfa.
Ostatnio nawet biznesmeni doszli do wniosku, ¿e stan ten jest cudownym lekarstwem na
zmêczenie, depresjê i ucz¹ siê stosowania go w ró¿nych korzystnych celach.

A wiêc, aby nie robiæ w tym miejscu zbyt d³ugiego wyk³adu, wystarczy, jak usi¹dziesz
na wygodnym krzeœle z oparciem, zapewnisz sobie spokój, zamkniesz oczy, zaczniesz
g³êboko i spokojnie oddychaæ – najlepiej przepon¹ – koncentruj¹c siê tylko na cyklu
wdech-wydech, obserwuj¹c, jak Twoje myœli uspakajaj¹ siê. Medytacje, trans czy relaks...
ludzie to ró¿nie nazywaj¹... przyjmij dla siebie nazwê tak¹, jaka Ci pasuje..., a wiêc one
pozwol¹ Ci zbli¿yæ siê do swojego œwiata wewnêtrznych symboli, poznaæ skojarzenia,
przypomnieæ sobie wiele rzeczy, o których jesteœ jeszcze dzisiaj przekonany, ¿e nie pa-
miêtasz nic takiego. Transe uwra¿liwi¹ Ciê na symbole Tarota, na ich znaczenie dla
Ciebie, na czucie go w³asnym doœwiadczeniem, w³asnym ¿yciem. Æwiczyæ warto ci¹gle
od nowa, gdy¿ za ka¿dym razem mo¿esz znaleŸæ coœ innego, dojœæ w podziemiach swojej
nieœwiadomoœci do coraz dalszych tajemnic. Najpierw trzeba oswoiæ siê z jej ciemno-
œci¹, aby za ka¿dym razem coraz pewniej i bezpieczniej ruszaæ w dal. Nie ma ciekaw-
szych podró¿y ni¿ te w poznawaniu siebie. Uwierz mi!!! Przeczytaj sobie najpierw
medytacjê. Nie musisz jej uczyæ siê na pamiêæ. Wa¿ne jest byœ wiedzia³, jakie symbole,
obrazy maj¹ pojawiaæ siê przed oczami, nad czym masz pomedytowaæ. Mo¿na sobie
nagraæ treœæ medytacji i s³uchaæ jej. Wszystko zale¿y tu od Ciebie. Jeœli jednak na pocz¹t-
ku bêdzie Ci trudno zatrzymaæ siê „na tak d³ugo” nie pozwól, aby s³owa medytacji sp³y-
nê³y po Tobie. Ona jest wa¿n¹ czêœci¹ otwierania siê na siebie, na swoj¹ nieœwiadomoœæ.
Przeczytaj treœæ medytacji, od³ó¿ na chwilê ksi¹¿kê i pomyœl, co porusza w Tobie, co Ci
przypomina, jakie skojarzenia nasuwaj¹ Ci siê na myœl. B¹dŸ œwiadom tych uczuæ i po-
zwól sobie je poczuæ w³aœnie teraz.

Zanim wiêc przejdziesz do medytacji nad kart¹, któr¹ bêdziesz poznawaæ, usi¹dŸ
spokojnie, zapal œwieczkê, po³ó¿ kartê przed sob¹, weŸ kilka oddechów, wdychaj¹c i wy-
dychaj¹c powietrze nosem, wycisz swój umys³, koncentruj¹c siê tylko na wdechu i wyde-
chu. Po jakimœ czasie zaczniesz dochodziæ do wprawy i nauczysz siê relaksowaæ coraz
szybciej, robi¹c to æwiczenie nawet np. w tramwaju. Mo¿esz przedtem przeczytaæ tekst
medytacji i gdy zamkniesz oczy powtórzyæ j¹ sobie w myœlach. Mo¿e przyjd¹ Ci na myœl
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inne pytania, inne skojarzenia. Ciesz siê z nich, one Ci nie przeszkadzaj¹, a wrêcz przeciw-
nie pomagaj¹. Gdy bêdziesz nagrywa³ tekst medytacji, pamiêtaj tylko, aby czytaæ wolno,
robiæ przerwy, abyœ mia³ czas na zadumê... Po jej zakoñczeniu zapisz swoje doznania,
spostrze¿enia, skojarzenia. Jeœli bêdziesz obawia³ siê, czy nawet ba³ siê medytacji z nie-
którymi kartami, nie rób ich. Uszanuj swoje doznania i nie rób nic wbrew sobie. S¹
karty Tarota, które na pierwszy rzut oka napawaj¹ ludzi strachem, a co dopiero medyta-
cja. Temat wielu kart jest bardzo trudny i jeœli nie czujesz siê gotowy do pracy nad nim,
bêdziesz czu³ opór. Szanuj swój w³asny proces pracy nad sob¹, jego tempo i zakres.
Nie porównuj siê z nikim innym, gdy¿ ka¿dy jest inny, inne ma doœwiadczenia za sob¹,
inne sprawy do przerobienia.

Ufaj wiêc sobie!

PYTANIA
Pytania pomagaj¹ w pracy nad sob¹, g³êbszym zrozumieniu kart w indywidualnym

¿yciu jednostki. Ka¿da stacja ¿yciowa jest zabarwiona indywidualnymi doœwiadcze-
niami ka¿dego cz³owieka. Postaraj siê odpowiedzieæ na ka¿de pytanie. S¹ pytania, które
mog¹ Ciê daleko zaprowadziæ. Co jakiœ czas sprawdzaj, czy odpowiedŸ, której udzieli³eœ
jest nadal aktualna. Sam bêdziesz zaskoczony, jak te pierwsze odpowiedzi po jakimœ
czasie bêd¹ wydawa³y siê takimi... udzielonymi dla publicznoœci.

AFIRMACJE
Ka¿da karta niesie wa¿n¹ m¹droœæ ¿yciow¹. Jeœli masz w swoim ¿yciu problemy z ja-

kimœ obszarem, afirmacje mog¹ Ci pomóc. Jest jedna zasada: pomagaj¹, gdy siê je stosu-
je. Mo¿esz byæ ca³kowicie pewny, ¿e na pewno nie pomog¹, gdy ich nie bêdziesz stosowa³.
Napisanie sobie afirmacji na czerwonej kartce, noszenie ich w kieszeni, portfelu... zmie-
ni³o wiele w ¿yciu innych ludzi. Jeœli chcesz wiedzieæ co,... sprawdŸ to sam!

ZADANIE
Pomaga sprawdziæ znaczenie karty w Twoim ¿yciu. Te wszystkie æwiczenia, zadania,

pytania maj¹ na celu, abyœ Tarota poznawa³ swoim wnêtrzem, praw¹ pó³kul¹, a nie uczy³
siê na pamiêæ. Jeœli go poczujesz, nigdy nie zapomnisz. On znajdzie swoje miejsce w To-
bie, a Ty w nim nieod³¹cznego przyjaciela.

CZEGO POTRZEBUJESZ UDAJ¥C SIÊ W T¥ PODRÓ¯?

Wszystko ju¿ masz: po prostu siebie!!!
Dokup tylko taliê kart Ridera Wait’a, dostêpnej obecnie na polskim rynku ksiêgar-

skim, a nawet jeœli nie mo¿esz lub nie chcesz jej kupowaæ, mo¿esz korzystaæ do nauki
z kart drukowanych w tej ksi¹¿ce.

Zachêcam Ciê tak¿e do kupienia piêknego, grubego zeszytu, w którym bêdziesz noto-
wa³ swoje spostrze¿enia i myœli. W ten sposób powstanie najpiêkniejszy pamiêtnik Two-
jego ¿ycia. Tak w³aœnie powsta³ mój.
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Tarot to wszystko, co towarzyszy nam w ¿yciu: to s¹ ludzie, których znasz
i których mijasz na ulicy, spotykasz w pracy, w kinie, na uczelni, w autobusie. To

wszystkie wydarzenia od chwili Twoich urodzin, te których tak bardzo pragn¹³eœ i te
których bardzo chcia³eœ unikn¹æ. Tarot jest kluczem do poznania siebie, a tym samym
do œwiadomego ¿ycia. Có¿ to znaczy bowiem ¿yæ œwiadomie? Zapewne wydaje Ci siê, ¿e
jest to banalne pytanie. Odpowiedz wiêc na nie! Przekonasz siê, ¿e nie jest Ci ³atwo
znaleŸæ w sobie odpowiedŸ na nie. Zadaj to samo pytanie osobom, które s¹ wa¿ne w Two-
im ¿yciu, dziewczynie, ch³opakowi, mê¿owi, ¿onie, przyjacio³om. Zobaczysz, jak ka¿de-
mu cz³owiekowi sprawia ono k³opot. Ka¿dy bowiem ma inn¹ odpowiedŸ. Ka¿dy inaczej
¿yje, inaczej rozumie szczêœcie, inne ma cele, inne wartoœci, inn¹ ich skalê...

¯yæ œwiadomie, znaczy to znaleŸæ siebie, swoj¹ to¿samoœæ, swoj¹ wartoœæ jako cz³o-
wieka, swoje w³asne oblicze. ̄ yæ œwiadomie znaczy tak¿e uwolniæ siê od kompleksów,
strachu przed mi³oœci¹ i œmierci¹, wyzbyæ siê poczucia winy, po³¹czyæ w sobie siebie
i swój cieñ, œwiadomie podejmowaæ decyzje i rezygnowaæ z ró¿nych wa¿nych rzeczy,
sytuacji, ludzi, œwiadomie kochaæ, cierpieæ i wybaczaæ. Podejmowaæ ryzyko niepowo-
dzenia, aby z niego uczyæ siê siebie. Doœwiadczaæ tych sytuacji ci¹gle od nowa, ci¹gle od
nowa poznawaæ siebie, smakowaæ radoœæ, rozczarowanie, œmiaæ siê i p³akaæ. Ci¹gle od
nowa... (myœl Philippa Metman’a).

Tarot daje Ci odpowiedŸ na te pytania, które stawia³, stawia i bêdzie stawia³ zawsze
ka¿dy cz³owiek:
 
      
    
   
   
 
  

Sama odpowiedŸ na pytanie: „Kim jestem?”– jest tylko pozornie ³atwa. Jak brzmi
wiêc Twoja odpowiedŸ? Mo¿esz powiedzieæ w tym momencie: jestem kobiet¹, jestem
mê¿czyzn¹... ale wiesz przecie¿, ¿e nie jest to pytanie o Twoj¹ p³eæ. Mo¿esz wiêc próbo-
waæ dalej: no to jestem sekretark¹, nauczycielem, lekarzem, pielêgniark¹, urzêdnikiem...,
ale nie jest to pytanie o Twój zawód. Mo¿esz wiêc poczuæ irytacjê, ¿e przecie¿ jesteœ
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kimœ... no mo¿e to, ¿e masz dwoje, czy troje dzieci..., ale nie jest to pytanie, o to, ile masz
dzieci. Mo¿esz dalej próbowaæ i mówiæ, ¿e jesteœ konsumentem, córk¹, synem, lokato-
rem, petentem, s¹siadem..., ale to s¹ tylko role, jakie grasz w ¿yciu w zale¿noœci od oko-
licznoœci ¿yciowych, w których siê znajdujesz. To pytanie dotyczy raczej takiej sytuacji,
kiedy ¿ycie doœwiadcza Ciê bardzo boleœnie, a Ty siedzisz w samotnoœci i cierpisz. Kim
jesteœ wtedy? Kim jesteœ, gdy po raz pierwszy odczuwasz zachwyt podziwiaj¹c wschód
s³oñca, kiedy budz¹ siê w Tobie uczucia, których nigdy nie doznawa³eœ. Kim jesteœ wte-
dy? Kim jesteœ odczuwaj¹c najpiêkniejsze chwile swojego ¿ycia? Kim jesteœ, kiedy zosta-
jesz sam zraniony, zostawiony, ok³amany? Kim jesteœ w takiej chwili?

W tej ksi¹¿ce spotkasz siê z wieloma pytaniami, które zaprosz¹ Ciê do g³êbokiej zadu-
my nad sob¹, nad ¿yciem, nad œwiatem, nad swoim stosunkiem do Boga, nad sensem
swoich dotychczasowych doœwiadczeñ. Szukaj¹c odpowiedzi na nie mo¿esz zg³êbiæ
kontakt ze sob¹, poczuæ siê wartoœciowym, znaleŸæ swój cel ¿yciowy, co w sumie po-
zwoli Ci ¿yæ z pasj¹.

Zapraszam Ciê wiêc do przepiêknej podró¿y przez Œwiat Tarota. Potrzebujesz do niej
tylko siebie i jednej talii kart Arthura Edwarda Wait’a wydanego pod nazw¹ RIDER-
WAIT-TAROT.

Ws³uchaj siê w siebie, a na pewno us³yszysz tajemnice ukryte w tych przepiêknych
kartach, przekazywane sobie przez tyle setek lat. Jest to m¹droœæ ca³ej ludzkoœci, wszyst-
kich generacji, kultur i religii. Mo¿e w³aœnie ta podró¿ poka¿e Ci trochê inny œwiat,
¿ycie z innej perspektywy? Mo¿e dziêki tej podró¿y spojrzysz inaczej na siebie i na in-
nych, polubisz siebie, wybaczysz sobie, dostrze¿esz po raz pierwszy piêkno kwitn¹cych
kwiatów, rosy na ³¹ce, zachodz¹cego s³oñca, opadaj¹cych liœci, mo¿e szumu morza?
Mo¿e coœ drgnie w Tobie, jakieœ wzruszenie, jakiego nie odczuwa³eœ od lat, mo¿e smutek
z utraconych marzeñ, mo¿e... ³zy t³umione przez lata? Mo¿e zobaczysz siebie, swoj¹
rodzinê, przyjació³ i znajomych w... innym zwierciadle i zrozumiesz, na czym polegaj¹
mechanizmy naszego postêpowania, sk¹d siê bior¹ i jak mo¿na je zmieniæ, by móc od-
czuwaæ radoœæ, mi³oœæ i spokój w tym œwiecie pêdz¹cym jak rakieta, aby szybciej, aby
dalej, aby wiêcej, aby taniej, aby...?

Mo¿e zrozumiesz, jak¹ cenê p³aci ka¿dy cz³owiek, aby nad¹¿yæ za t¹ rakiet¹. Jak¹
cenê p³ac¹ rodziny, dzieci? A jak¹ Ty ju¿ zap³aci³eœ? Czy myœla³eœ kiedyœ o tym?

Rozejrzyj siê na pocz¹tek œwiadomie wokó³ siebie. Zobacz, gdzie jesteœ, w jakim
miejscu swojego ¿ycia... Spójrz na siebie... Jak wygl¹dasz? Czy tak naprawdê umiesz
patrzeæ sobie w twarz? Co móg³byœ sobie powiedzieæ? Odwa¿ siê chocia¿... Karty Tarota
maj¹ to do siebie, ¿e zawsze s³u¿y³y cz³owiekowi jako lustro. Pomaga³y mu rozpoznaæ
w sobie si³y blokuj¹ce jego rozwój i uwolniæ je.

Ucz¹ one patrzeæ na cz³owieka jako nierozerwaln¹ jednoœæ Cia³a, Umys³u i Duszy...
CUD. To cz³owiek jest tym cudem, tak ignorowanym przez niego samego. Karty Tarota
zajmuj¹ siê wiêc tajemnic¹ tego cudu. Sta³y siê jego jedynym i niezawodnym przyjacie-
lem t³umacz¹c mu tajemnice ¿ycia na ziemi, sens ¿ycia i œmierci, przyczyny cierpienia
i jego znaczenia. Jeœli odczuwasz jakieœ problemy w ¿yciu, to musz¹ wystêpowaæ jakieœ
zaburzenia albo na poziomie cia³a, albo umys³u... lub duszy. Znalezienie ich i usuniêcie
prowadzi do ponownej równowagi i po³¹czenia naszego cia³a, umys³u i duszy w jednoœæ,
do odczuwania radoœci z tego kim siê jest, jakim siê jest, do odczuwania mi³oœci do
siebie, do ludzi, do zwierz¹t i œwiata...

WSTĘP



W literaturze przedmiotu – „tarotologii” – rzadko spotykamy 
się z pracą tak ambitną i to na dwóch płaszczyznach: infor-

macyjnej i interpersonalnej. Albowiem „Tarot intuicyjny...” nie tylko 
daje nam pełną wręcz wiedzę o sobie – swojej historii, symbolice, 
psychologii czy zastosowaniach psychoterapeutycznych i odniesie-
niach psychosomatycznych – lecz także napisany jest „atramentem 
serdecznym”, takim, jakim potrafi posługiwać się tylko człowiek ko-
chający ludzi, który chce nieść im pomoc w ich psychicznych i życio-
wych kłopotach i cierpieniach – a instrumentem tej pomocy czyni 
ezoteryczną „grę z tarotem”. 
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Cena: 59,50 złPatroni:
ISBN: 978-83-7377-683-8

9 7 8 8 3 7 3 7 7 6 8 3 8

SKLEP ZE  SZCZĘŚCIEM

ISBN: 978-83-8171-513-3

9 7 8 8 3 8 1 7 1 5 1 3 3

Polecamy:

Spośród wielu znakomitych książek o Tarocie ta 
jest szczególna, ponieważ opowiada o Tobie. Dosta-
jesz do ręki narzędzie poznania siebie, odkrycia raz 
jeszcze dawno porzuconych marzeń, rozprawienia 
się raz na zawsze ze swoimi lękami. Rozbudzając 
intuicję uczy odczuwania piękna świata i niezwy-
kłości życia jakiego przyszło Ci doświadczać.

Jeżeli chcesz pracować z kartami Tarota, znajdziesz w tej książce 
wszystkie potrzebne informacje o symbolice kart oraz cenne wskazów-
ki o samej technice stawiania rozkładów. Żadna z Twoich wątpliwości 
nie pozostanie bez odpowiedzi. Pozwól się oprowadzić po magicznym 
świecie niezwykłej talii kart.




