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OD AUTORA

ddajê do Pañstwa r¹k now¹ pe³n¹ taliê kart Tarota, bogat¹ w symboli-
kê i archetypowe skojarzenia. Obrazy Tarota s¹ tworzone technik¹ ko-

la¿u graficzno-komputerowego.
Z wykszta³cenia jestem psychologiem i artyst¹ plastykiem, wiêc po³¹cze-

nie tych dwóch wyuczonych zawodów da³o tê bajecznie kolorow¹ i pe³n¹
zaskakuj¹cych skojarzeñ taliê.

Nazywam siebie astropsychologiem dla uproszczenia i skompensowania
technik, których u¿ywam do analizy osobowoœci, poniewa¿ w zakres mojego
doradztwa wchodzi astrologia humanistyczna i astroterapia.

Pocz¹tkowo ksi¹¿ka „Tarot archetypowy” mia³a byæ tylko opisem do kart,
ale w miarê pisania oraz po rozmowie z wydawc¹ rozros³a siê i stanowi od-
rêbn¹ ca³oœæ, choæ jest kontynuacj¹ poprzedniej.

Poprzednia ksi¹¿ka, „Tarot terapia s³owem”, jest napisania w formie pod-
rêcznika – ³atwo jest z niej samodzielnie nauczyæ siê istoty Tarota. Karty do³¹-
czone do ksi¹¿ki (malowane (akryl) przez artystê plastyka, Jadwigê Kalmus) s¹
swoistymi dzie³ami sztuki i oddaj¹ w pe³ni klimat Tarota, i wraz z ksi¹¿k¹ sta-
nowi¹ kompendium wiedzy. Tarocista mo¿e i powinien pos³ugiwaæ siê ró¿nymi
taliami, poniewa¿ wymowa symboliczna jest niezmienna, natomiast symbole
mog¹ byæ wymienne, choæ oddaj¹ to samo. Proszê siê nie przera¿aæ, gdy zoba-
czycie Pañstwo na wielu taliach Tarota nieco inn¹ symbolikê. Tarot jest nie-
zmienny i symbolu zafa³szowaæ siê nie da, natomiast zawsze mo¿na go zast¹piæ
innym. Piszê o tym szerzej w rozdziale „Symbol, jego wymowa i znaczenie”.

Poniewa¿ karty Tarota mog¹ s³u¿yæ do medytacji, do lepszej inwigilacji
i badania struktury osobowoœci, niektórym tarocistom bêd¹ lepiej s³u¿y³y,
jeœli ci zaopatrz¹ siê w kilka talii z pe³n¹ symbolik¹. Mo¿na dokonaæ wybo-
ru, które wizerunki kart bardziej nam pasuj¹ i tymi mo¿emy uk³adaæ Tarota.
Ka¿dy cz³owiek jest inny i ma niepowtarzaln¹ osobowoœæ, wybór wiêc pozo-
stawiam jemu. Samemu trzeba rozstrzygn¹æ, z którymi wizerunkami czuje-
my siê lepiej, które bardziej oddaj¹ nasz¹ strukturê psychofizyczn¹. Jeœli
bêdziemy mieæ wybór, bêdziemy bardziej wiarygodni, a co za tym idzie –
skuteczniejsi.
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Ta pe³na talia Tarota, któr¹ oddajê Pañstwu do rêki, mo¿e s³u¿yæ te¿ do nauki
trudnej sztuki korzystania z filozofii Tarota tak jak i ksi¹¿ka, która równie¿, jak
poprzednia, zosta³a napisana w formie podrêcznika. Talia zawiera wiêc bardzo
du¿o symboli, jest prze³adowana symbolik¹ prawie ze wszystkich kultur. Symbole
te ³¹cz¹ siê i powtarzaj¹, aby ³atwiej mo¿na je by³o sobie przyswoiæ i zapamiêtaæ.

Zachêcam zatem Pañstwa i tych, którzy maj¹ ju¿ moje poprzednie publikacje,
do kupna „Tarota archetypowego” ze wzglêdu chocia¿by na karty. Ksi¹¿ka za-
wiera ponadto omówienie liter hebrajskich, nowe seanse Tarota i bardzo do-
k³adn¹ analizê ka¿dej karty z osobna z uwzglêdnieniem astrologii humanistycznej
(archetypowej) oraz wymowê kolorów w odniesieniu do kart, jak równie¿ kolo-
rystyki ubioru, co bêdzie pomocne przy analizie osobowoœci pytaj¹cego.

Nie bêdê siê rozpisywaæ, aby siê nie dublowaæ – wszystko to, czym jest
Tarot zawar³am ju¿ w poprzedniej ksi¹¿ce, natomiast jeszcze raz powtórzê:

Tarot jest sposobem na ¿ycie – mo¿e s³u¿yæ do analizy osobowoœci, do-
radztwa ¿yciowego, medytacji, zg³êbienia wiedzy o samym sobie, pomocy
innym i tak powinno siê go traktowaæ. Dlatego nie ma tu opisanych syste-
mów wró¿ebnych, a ca³oœciowe sesje pracy z klientem.

„Wró¿enie” to rzucanie na ludzk¹ duszê strachu i brak wskazywania ra-
tunku – kodowanie podœwiadomoœci, które powoduje zanik woli i walki –
cz³owiek biernie czeka na to, co ma nast¹piæ.

Proszê pamiêtaæ, ¿e ka¿dy z nas jest najlepszym zaklinaczem swego losu
i najwiêksz¹ wró¿k¹. Wystarczy tylko uwierzyæ w siebie. Czyniæ, czuæ, my-
œleæ – znaczy mieæ – te cztery prawdy to równie¿ Ma³e Arkana Tarota, które,
bogato ilustrowane, tak jak i Arkana Wielkie, pozwol¹ zrozumieæ Pañstwu
tajemnice waszego wnêtrza i waszej niezwyk³oœci.

Kiedy zapytano Rabbiego Akibê Ben Josefa o przeznaczenie, ten zastano-
wi³ siê i powiedzia³:

„Wszystko by³oby przewidywalne, ale dana jest wolnoœæ wyboru”.
Los cz³owieka jest wiêc zale¿ny od wyborów, jakich dokonuje po drodze,

i to w³aœnie jest jasno ukazane w wêdrówce G³upca-Wêdrowca przez wszystkie
stacje swej drogi ¿yciowej – gdzie by siê nie zatrzyma³, tam jest wybór i wiele
mo¿liwoœci. Tak zwany los cz³owieka to zwi¹zek przyczynowo-skutkowy tego,
co zrobi³ do tej pory i wypadkowa jego struktury psychofizycznej. Nie istnieje
coœ takiego jak los i przypadek albo enigmatyczne przeznaczenie – to my jeste-
œmy nosicielami losu i przypadku, to my przyci¹gamy do siebie zdarzenia i wy-
wo³ujemy je zupe³nie nieœwiadomie.

Dobrze u¿yty Tarot w rêkach tarocisty – psychologa pozwoli spojrzeæ na
siebie obiektywnie i wp³ynie na dokonywanie dobrych wyborów.

Manuela Klara Olszewska
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ksi¹¿ce „Tarot lekarz duszy”, która mo¿e byæ podrêcznikiem tarocisty
i elementarzem ezoteryka, przedstawi³am przyk³ady pe³nych seansów

Tarota i istotê symbolu. Opisa³am najwa¿niejsze symbole, które nas otaczaj¹,
archetypowe wyobra¿enie planet i wszystko, co jest potrzebne, aby znaleŸæ
klucz do psychiki cz³owieka poprzez barwn¹ opowieœæ jego drogi, dawnej
i obecnej, która jest niezmienna.

Cz³owiek nigdy nie oddali siê od swego pierwowzoru, choæby bardzo siê
stara³. Mo¿e tylko wykorzystywaæ wszystko to, co zosta³o nagromadzone przez
tysi¹ce lat w przekazie archetypowym i teraz jest uznane za tajemne i odkry-
waæ to na nowo. Dlatego zawsze bêdzie go fascynowa³ Tarot, poniewa¿ jest
obrazem jego duszy zbiorowej, jest bogatym Ÿród³em wiedzy o cz³owieku
i jego wewnêtrznych, czêsto bardzo g³êboko ukrytych cechach, potrzebach
i motywach dzia³ania.

Dlaczego jest wiele zjawisk niewyt³umaczonych, które wraz z rozwojem cz³o-
wieka wci¹¿ wzrastaj¹? Tajemnic¹ jest sam cz³owiek, g³êbia jego wnêtrza i przez
to mo¿e mieæ on nieograniczone mo¿liwoœci oddzia³ywania na siebie samego
i innych. Psychika nasza z up³ywem wieków i lat „obrasta” w coraz to nowe
doœwiadczenia, nowe doznania i prze¿ycia, które nie umieraj¹, a wci¹¿ tworz¹
zbiór wielkiej psychiki nieœwiadomej. Jest to nieœwiadomoœæ zbiorowa (C. G.
Jung), mo¿na j¹ te¿ nazwaæ Duchem, z której korzysta³ ju¿ cz³owiek pierwot-
ny, a która wraz z rozwojem cywilizacji, systemów, a przez to ró¿norakich do-
znañ, wci¹¿ siê rozrasta. Obojêtnie jak to nazwiemy, czy tak jak to przedstawia
Biblia: Cia³o – Dusza – Duch, czy tak jak C. G. Jung, struktura psychiczna
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cz³owieka sk³ada siê z trzech g³ównych elementów: ego1, œwiadome „ja” tu
i teraz, podœwiadomoœci (mo¿e byæ wrogiem i partnerem) i nieœwiadomoœci zbio-
rowej, która wyra¿a siê jêzykiem symboli i fantazji, zwi¹zanych z prze¿yciami prze-
sz³ych pokoleñ, a funkcjonuje niezale¿nie od œwiadomego „ja”, poniewa¿ wi¹¿e
siê z odziedziczon¹ struktur¹ mózgu. W nieœwiadomoœci zbiorowej, czyli w tym
nieuchwytnym Duchu, który odziedziczyliœmy po przodkach i który wi¹¿ two-
rzymy, ¿yj¹c dla przysz³ych pokoleñ – gnie¿d¿¹ siê archetypy2 – praobrazy: nor-
my kulturowe, wzorce energetyczne. Pozbywszy siê archetypów, cz³owiek sta³by
siê „kamikadze ¿yciowym”, bez ¿adnych barier i zahamowañ, a to doprowadzi-
³oby go do samozag³ady.

W Tarocie zupe³nie niepostrze¿enie, bez ¿adnych barier, znaków ostrzegaw-
czych i granic koñczy siê postrzeganie liniowe i czas iloœciowy (materia), a zaczy-
na „duch”, czyli postrzeganie przez jakoœæ – wra¿enie i to sprawia, ¿e bezwiednie
przenosimy siê w œwiat fantazji i marzeñ, œwiat archetypowych wzorców, oscy-
lujemy na granicy œwiadomoœci i nieœwiadomoœci – wszystko siê mo¿e zdarzyæ,
tak jak na poziomie archaicznym zaczynamy odbieraæ œwiat wra¿eniowo.

Na poziomie archaicznym samo bycie cz³owiekiem by³o czymœ niezwyk³ym,
tajemniczym i nadzwyczajnym. Tak rodzi³o siê i kszta³towa³o sacrum3.

Zdobywanie po¿ywienia, ofiara przez to ponoszona, walka, seks – wszyst-
ko to by³y elementy sacrum. Dopiero z chwil¹ powstania w³adzy od sacrum
oddzieli³o siê profanum4 – codziennoœæ, praca, która nie s³u¿y³a rozwojowi
duchowemu, jak w Hordzie Pierwotnej, a powoli stawa³a siê kar¹ i przekleñ-
stwem stanu ni¿szego. „...Przeklêta bêdzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej
po¿ywaæ bêdziesz po wszystkie dni ¿ywota twego...” (1Moj¿. 3; 17).

C. G. Jung w Wielkich Wtajemniczeniach Tarota zauwa¿y³ materia³ do
zintegrowania wszystkich etapów œwiadomej drogi cz³owieka z tym, co za-
kryte w nieœwiadomoœci i archetypowe. Tarot odpowiednio u¿yty mo¿e wiêc
s³u¿yæ do psychoanalizy, jest drog¹ samopoznania, duchowego rozwoju, wy-
zwolenia i pomaga w samookreœleniu siê.

Seans Tarota „dzieje siê” w czasie œwiêtym, sakralnym, jakoœciowym i przy-
bli¿a œwiadomoœæ do g³êbszej warstwy psychiki, czyli podœwiadomoœci. Ta wi-
wisekcja psychiki mo¿e byæ niebezpieczna, jeœli zrobi siê j¹ niefachowo, ale do
takich wniosków dojdziecie Pañstwo póŸniej po przeczytaniu ca³ej ksi¹¿ki.

By zrozumieæ przes³anie Tarota, warto wróciæ do kolebki dziejów praw
natury, wiedzy o gwiazdach jako noœnikach informacji archetypowych, a co
za tym idzie, ich poœrednim wp³ywie na ¿ycie cz³owieka. Trzeba powróciæ
do pierwotnego sacrum – tajemniczych, dziwnych, nie zawsze zrozumia³ych,
niezwyk³ych mo¿liwoœci tkwi¹cych w ka¿dym z nas i odkryæ na nowo pismo
obrazkowe, jakim jest Tarot i jego mo¿liwoœci.
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Aby zg³êbiæ istotê Tarota, czyli cz³owieka na przestrzeni wieków w wymiarze
symbolicznym i jednoczeœnie tego obecnego, nale¿y poznaæ w miarê dobrze:

F Symbolikê wszystkich kultur. Jest ona w³aœciwie taka sama, symbole rza-
dziej ró¿nicuj¹ rzeczywistoœæ, czêœciej j¹ ³¹cz¹, ale daj¹ ogromn¹ wiedzê
antropologiczn¹5, bez której niemo¿liwa by³aby analiza spo³eczeñstw i od-
rêbnej jednostki.

F Prawa psychologiczne, które rz¹dz¹ cz³owiekiem i jego emocjonaln¹ natur¹.
F Nale¿y poznaæ astrologiê i jej kolebkê.

Czêœci¹ psychiki nieœwiadomej cz³owieka s¹, miêdzy innymi, wyobra¿e-
nia archetypowe planet wraz ze swoim symbolicznym, mitycznym przes³aniem
i Tarot – zbiór symboli, które odtwarzaj¹ historiê sprzed wieków. Ca³¹ Drogê
Wêdrowca od zera do absolutu mamy w swoim archetypie, to jakby „kosteczki
cz³owieka pierwotnego”, które z biegiem lat i rozwijaj¹cych siê systemów obra-
sta³y w z³o¿on¹, wieloznaczn¹ i wielowarstwow¹ symbolikê. Symbol daje do
myœlenia, wzmaga wyobraŸniê, ³¹czy rzeczywistoœci, jest wieloznaczny, a przez
to mo¿e byæ trudny do zdefiniowania.

Tarot to jakby „odkorkowanie” mitycznego czasu, gdzie wszystko trwa
i dzieje siê jednoczeœnie. Jest to czasami potrzebne, budzi wra¿liwoœæ kosmo-
goniczn¹6, wi¹¿e nas ze œwiatem dawnym przez symbole, które otaczaj¹ nas
i dziœ, z ówczesnym nam œwiatem i jego problemami. Cz³owiek chêtnie wra-
ca do swojej, ju¿ teraz legendarnej, baœniowej, zapomnianej, magicznej prze-
sz³oœci, poniewa¿ jest ona jego czêœci¹.

Jak to siê wszystko zaczê³o? Jak zaczê³y siê tworzyæ praobrazy, które prze-
trwa³y do dziœ?

Geneza powstawania baœni, podañ, legend, mitów i obrzêdów by³a zawsze
zwi¹zana z koniecznoœci¹ identyfikacji cz³owieka pierwotnego7 ze œwiatem
zewnêtrznym, otaczaj¹cym. Tak zrodzi³o siê pierwotne sacrum.

Wszystko, co cz³owieka otacza³o, napawa³o go lêkiem i zdumieniem, by³o
nieodgadnione i pe³ne tajemnicy, wiêc aby tej tajemnicy doœwiadczyæ i w niej
choæ po³owicznie uczestniczyæ, zaczêto tworzyæ podania mityczne, w któ-
rych cuda natury by³y wyt³umaczone, a bohaterowie dokonywali wielkich
i wspania³ych czynów. To, co dzia³o siê na ziemi: klêski, pora¿ki, niepowo-
dzenia mi³osne zaczêto przenosiæ na nocne niebo, w upiêkszonej, baœniowej
formie, by prze¿yæ je jeszcze raz.

Na niebie mo¿na wiêc odnaleŸæ odpowiedniki ca³ej historii ludzkoœci w na-
zwach planet, faz zodiaku i ca³ych konstelacji. Cz³owiek nieustannie „roz-
mawia³” z niebem, przenosz¹c doznania swej psychiki na firmament.
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Œwiec¹ce obrazy, jako wieczne œwiadectwo „zbiorowego ducha”, przema-
wiaj¹ do cz³owieka i dziœ. Energie planetarne i przes³anie, jakie z sob¹ nios¹,
s¹ czêœci¹ psychiki cz³owieka, któr¹ sam przez wieki kszta³towa³.

Jednoczeœnie dla podkreœlenia dziwów i cudów natury tworzono ryty i obrzê-
dy, w których tajemnicze doznania by³y prze¿ywane wci¹¿ na nowo, utrwala³y
siê w psychice cz³owieka, stawa³y siê jej czêœci¹. Œwiat sakralny i groŸny przeno-
si³ siê w rytualnych obrzêdach do czasu zwyk³ego i œwieckiego – profanum.

W zamierzch³ej przesz³oœci wszystko by³o sakralne, bo wszystkie przeja-
wy ¿ycia by³y niezrozumia³e i groŸne. Bardzo proste czynnoœci ¿yciowe mia-
³y w sobie coœ dziwnego i nieodgadnionego. Podlegaj¹ca magii przemian
kobieta by³a sakralna i traktowana jak groŸna i wszechw³adna bogini, której
sk³adano ofiary, tak jak i innym mniej osi¹galnym bóstwom. Symbol stawa³
siê praprze¿yciem. Z up³ywem wieków i lat stawa³ siê wieloznaczny i wielo-
warstwowy.

Wszystko, co nas otacza, jest symbolem: drzewo, liœæ, pióro, ptak, zwie-
rzêta, kolory. To, ¿e stawiamy na œrodku stó³, te¿ jest symbolem pierwotne-
go centrum-drzewa, drabiny do nieba, póŸniej ogniska, jako ¿e w drzewie
utajony jest ogieñ itp. Zwierzêta maj¹ swoj¹ z³o¿on¹ symbolikê. S¹ zwierzêta
solarne i lunarne. Lunarne ³¹cz¹ siê z symbolik¹ Ksiê¿yca i bóstwami akwa-
tycznymi, s¹ to we wszystkich mitologiach przewa¿nie kobiety. S³oñce jest
natomiast symbolem mêskiej si³y, eliksiru ¿ycia, ego, zwyciêstwa. Jest ambi-
walentne – to równie¿ symbol suszy i przez to œmierci dla wszelkich istot
¿ywych, czyli okrutnego w³adcy, który panuje i mo¿e uœmierciæ. S³oñcu nie
mo¿na, tak samo jak imperatorowi, spojrzeæ prosto w twarz. Przetrwa³o to
w nieœwiadomoœci kolektywnej do dziœ. Fotografuj¹c ludzi wielkich, przed-
stawicieli w³adzy, wielkiej w³adzy, w³adzy nad dusz¹ po³¹czonej z sacrum,
kamery bezwiednie ustawia siê pod k¹tem. Jest to zakodowany w naszej psy-
chice element wielkiej, prê¿nej, wci¹¿ rozrastaj¹cej siê symboliki.

We wszystkich kulturach ogniska domowego strzeg³y kobiety. Drzewo
jest wiêc symbolem p³odnoœci, zasobnoœci, domu. Analogicznie stó³ stawia-
ny na œrodku jest reliktem tych przymiotów.

Symbol ukrywa bardzo szerok¹ rzeczywistoœæ, która jest w jego tle. Dlatego
plastyk-tarocista, nawet bardzo siê staraj¹c, genezy tej nie zepsuje, symbole
bêd¹ przemawia³y za niego, mo¿e je tylko zast¹piæ innymi, a te¿ przemówi¹,
poniewa¿ s¹ czêœci¹ jego podœwiadomoœci. Tarot bowiem to rozmowa podœwia-
domoœci pytaj¹cego z nim samym, za pomoc¹ „odgromnika”, jakim jest taro-
cista. Jest to kontakt niewerbalny, kontakt energetyczny, w którym bierze udzia³
myœl – silna energia. Jest to wydobycie na zewn¹trz za pomoc¹ ogromnej, z³o-
¿onej symboliki cieni, kompleksów, urazów, zadawnionych ¿alów zaœmiecaj¹-
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cych podœwiadomoœæ w formie przystêpnej, przyjemnej, ujêtej w baœniowe,
tajemnicze, a jednoczeœnie bardzo swojskie ramy.

Wizerunków kart Tarota jest bardzo wiele. Plastyk-tarocista mo¿e zamieniaæ
zawarte na kartach symbole i bez wzglêdu na to, jakim symbolem zast¹pi po-
przedni i tak ca³oœæ bêdzie siê odnosi³a do najg³êbszych warstw cz³owieczeñ-
stwa, poniewa¿ nie mo¿emy siê wyrzec swojego dziedzictwa – przenosimy je
w sobie i przekazujemy naszym dzieciom, bez wzglêdu na to, czy chcemy, czy
nie, czy nam to siê podoba, czy nie. W dwudziestu dwóch Wielkich Arkanach
i w piêædziesiêciu szeœciu Arkanach Ma³ych zawarta jest niezwykle bogata sym-
bolika (im bogatsza, tym ³atwiejsza do interpretacji) i kolorystyka, nawi¹zuj¹ca
do najstarszych tradycji ró¿norodnych kultur, pocz¹wszy od Babilonu, poprzez
Egipt, Grecjê, Rzym i ca³e wieki doœwiadczeñ cz³owieka, jako istoty rozwijaj¹cej
siê, od malowide³ naskalnych, przez Œredniowiecze, po dzisiejsz¹ erê lotów ko-
smicznych i komputerów. Tarot jest ¿ywy, nie jest skostnia³ym przedmiotem
rytualnym, a ¿ywio³ow¹ si³¹ wp³ywaj¹c¹ na œwiadomoœæ pytaj¹cego i si³¹ operu-
j¹c¹ w podœwiadomoœci. Jest rytualnym przedmiotem afirmacji.

Oczywiœcie w afirmacji, a tym samym terapii, bierze udzia³ i s³owo – silna ener-
gia. Dlatego powinno byæ to nie „wró¿enie”, a podsuwanie pytaj¹cemu bez-
piecznych rozwi¹zañ, rad i alternatyw, oczywiœcie zgodnie z jego wol¹ i struktur¹
psychiczn¹. Tak pojmowany Tarot mo¿e byæ rekwizytem do swoistej psychoana-
lizy, poniewa¿ ka¿dy tarocista powinien mieæ swój sposób patrzenia na symbole
i ich ³¹czenia, swój sposób interpretacji. Tak pojmowany Tarot na pewno poma-
ga, a nie szkodzi, jak¹ to rolê wyznaczono mu w Œredniowieczu.

Sam Tarot nie mo¿e byæ niebezpieczny, szkodliwa mo¿e byæ tylko niefacho-
woœæ „szamana”, który mo¿e straszyæ, podaj¹c przes¹dzone fakty, zamiast poma-
gaæ ich unikaæ. Z³o nie istnieje do koñca, bo zawsze na koñcu jest „œwiat³o w tunelu”,
czyli w miarê bezpieczne rozwi¹zanie. Zadaniem tarocisty jest je ukazaæ.

Wszystkiego, co jest niewygodne czy nieprzyjemne mo¿na unikn¹æ, wszel-
kim tragediom mo¿na zapobiec wiedz¹c, ¿e mog¹ siê przydarzyæ, co oczywi-
œcie jest zawsze wynikiem wczeœniejszego postêpowania. W rozk³adzie na
dany temat symbole i archetypy tworz¹ ze sob¹ ró¿ne konfiguracje, które
niekoniecznie trzeba odbieraæ pesymistycznie. Trzeba wiedzieæ, jak w danej
chwili i w zwi¹zku z konkretn¹ sytuacj¹ i osobowoœci¹ pytaj¹cego odczytaæ
dany symbol.

By³oby to niemo¿liwe, gdyby nie energetyczny, niewerbalny pomost, two-
rz¹cy siê miêdzy tarocist¹ – analitykiem a pytaj¹cym. Bierze w nim udzia³
merkuryczna energia. Porusza on energiê Zbiorowego Ducha, tworzy swo-
isty niewerbalny i werbalny kontakt miêdzy tarocist¹ a pytaj¹cym. Ten mer-
kuryczny pomost jest mo¿liwy dziêki symbolom pisma obrazkowego, jakim
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jest Tarot, pozwala na czerpanie informacji z „bazy nieograniczonego mó-
zgu danych” i daje kontakt z pytaj¹cym.

Merkury to archetyp wiecznego pos³añca miêdzy Hadesem, Olimpem a Zie-
mi¹. Uto¿samiany jest z wiecznie m³od¹, czyst¹, ¿yw¹ energi¹, wewnêtrznym
dzieckiem, dyplomacj¹, jêzykiem, komunikacj¹ miêdzyludzk¹, zdolnoœci¹ od-
dzia³ywañ i wszelkich porozumieñ. Z tej pierwotnej energii oddzia³ywañ – many8,
tworzy siê archetyp osobowoœci manicznej9 (C. G. Jung), pomocny ka¿de-
mu, kto wykonuje zawód przewodnika duchowego i emanuje energiê na ze-
wn¹trz. Pomost energetyczny miêdzy pytaj¹cym a tarocist¹ charyzmatykiem
tworzy siê zawsze, trzeba tylko umieæ go wykorzystaæ.

Pomost merkuryczny nie tworzy siê, gdy uk³adamy sobie karty samemu,
eliminujemy wtedy s³owo – siln¹ energiê. Bez tego pomostu jest niemo¿liwa
analiza osobowoœci. Oprócz tego cz³owiek zawsze ma do siebie podejœcie su-
biektywne, wiêc zawsze mo¿na pope³niæ b³¹d w ocenie, zgodziæ siê na nie-
prawdziwe fakty, które, niewyjaœnione do koñca, na pewno zaszkodz¹, a nie
pomog¹. St¹d przeœwiadczenie, ¿e Tarot jest niebezpieczny.

Niewyjaœniona do koñca zwyk³a „uk³adanka” i „zgadywanka” mo¿e nieœæ
czasem przes³anie negatywne i jeœli nie bêdzie zanalizowana z wielu stron przez
osobê obc¹, patrz¹c¹ z zaanga¿owaniem, acz obiektywnie, na pewno zaszko-
dzi. Cz³owiek, sugeruj¹c siê „postawionym sobie Tarotem”, mo¿e pope³niæ
¿yciowy b³¹d, a ju¿ na pewno mo¿e siê uzale¿niæ. Winê oczywiœcie zwali na
Tarot – „tak byæ musia³o, przeznaczenia siê nie uniknie”. St¹d przypisywanie
Tarotowi demonicznej roli i przeœwiadczenie, ¿e jest niebezpieczny.

Tarot nie musi s³u¿yæ do jasnowidzenia! Oczywiœcie jasnowidz te¿ mo¿e
pos³ugiwaæ siê Tarotem, mo¿e ³¹czyæ energiê merkuryczn¹ z innym rodza-
jem energii, z innego wymiaru, z innej czasoprzestrzeni, gdzie wszystko trwa
jakby jednoczeœnie, poniewa¿ czas nie istnieje. Zdarza siê doœæ czêsto, ¿e
tarocista ma zdolnoœci do jasnowidzenia (jasnomówienia), jednak przy sesji
analitycznej z Tarotem nie jest to konieczne, a jeœli zdarzy siê, te¿ powinno
byæ u¿yte w zbo¿nym celu. Nie nale¿y straszyæ!

Na tarociœcie ci¹¿y ogromna odpowiedzialnoœæ, nie wolno odreagowywaæ
cieni ze swej przesz³oœci, na cz³owieku siedz¹cym naprzeciwko, trzeba siê
pilnowaæ, aby nie uczyniæ tego nawet bezwiednie. Nie powinno siê tworzyæ
faktów dokonanych, okreœlania zdarzeñ i czasu, w którym maj¹ nast¹piæ,
poniewa¿ to, czy nast¹pi¹, jest œwiadom¹ wol¹ i wyborem pytaj¹cego.

Ka¿de wypowiedziane s³owo „in plus” afirmuje cz³owieka. Z chwil¹ po-
ruszania danego tematu negatywy znikaj¹, a œcie¿ka, któr¹ kroczy³, prostuje
siê. Zaczyna dzia³aæ afirmacja. Trzeba odczuwaæ intuicyjnie, oczywiœcie pod-
pieraj¹c siê wiedz¹, jak cz³owieka zaafirmowaæ, co ma wynikaæ z zaistnia³ej
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sytuacji, jak j¹ wykorzystaæ ku dobremu. Ca³y czas w afirmacji tej bierze udzia³
silna energia s³owa i myœli. Dlatego nie nale¿y uk³adaæ Tarota dla zabawy,
na zasadzie „co mi wyjdzie”, „kocha nie kocha”. Zawsze musi tworzyæ siê
merkuryczny pomost, dopiero wtedy jest mo¿liwe prawid³owe odczytanie
symboli. Mo¿na je odczytaæ tylko w zwi¹zku z konkretnym cz³owiekiem.

Innej osobie te same symbole powiedz¹ coœ innego, po prostu tarocista na
coœ innego zwróci uwagê. Tarot to jakby barwny test Rorszacha – ka¿dy bê-
dzie widzia³ po swojemu. Symbole s¹ wieloznaczne, mo¿na je odczytaæ ró¿-
nie, natomiast pomost merkuryczny sprawia, ¿e tarocista powie akurat to, co
jest potrzebne. To tak jakby w³¹czy³ siê automatyczny pilot i pozwoli³ bez-
piecznie wyl¹dowaæ.

Oczywiœcie afirmacja, a sugestia to dwie ró¿ne sprawy. Trzeba wiedzieæ
lub czuæ, co danemu cz³owiekowi jest potrzebne, jak nastawiæ go pozytywnie
do zaistnia³ego problemu. W tym celu trzeba wiedzieæ jak dzia³a w danym
momencie jego wyobraŸnia. Bardzo pomocna w takiej sesji jest analiza astro-
psychologiczna.

Dobrze jest wiedzieæ, z kim ma siê do czynienia, jaka jest struktura psy-
chofizyczna danej jednostki. I tu nasuwa siê jedna bardzo wa¿na zasada, któr¹
opisze szerzej w rozdziale „Seanse Tarota” – nie wolno uk³adaæ kart osobie
chorej psychicznie (schizofrenia i wszystkie jej odmiany)!

Nale¿y afirmowaæ, a nie sugerowaæ, poniewa¿ sugestia to zupe³nie coœ in-
nego – „magia wró¿a” dzia³a, cz³owiek wierzy œwiêcie w to, co ten mu powie.
Czêsto reaguje od razu z lêkiem na zupe³nie niewinne stwierdzenia.

Aby tego unikn¹æ nale¿a³oby stworzyæ mi³¹, bezpoœredni¹ atmosferê przy-
jemnej pogawêdki przy kawie. Nie nale¿y siê baæ, ¿e stracimy coœ ze swej
tajemniczoœci i dystansu. Energia myœli i s³owa na pewno przep³ynie! Dy-
stans, który jest potrzebny, te¿ bêdzie zachowany! Wyeliminujemy tylko na-
piêcie, które wcale nie jest potrzebne, wrêcz przeciwnie – zaciemnia obraz.

Ka¿dy terapeuta wie, ¿e warunkiem prawdziwej pomocy, owocnego wspó³-
czucia, jest dystans wobec potrzebuj¹cego. Nie wolno zara¿aæ go w³asnymi
uczuciami, nie wolno daæ siê wci¹gn¹æ jego emocjom. Tylko wtedy mo¿emy
dostrzec, czego on tak naprawdê potrzebuje i co mo¿emy dla niego zrobiæ.

Wspó³czesny szaman powinien byæ bezstronny, kochaj¹cy siebie, bêdzie
wtedy te¿ lubi³ i kocha³ ludzi. Powinien mieæ charyzmê i umiejêtnoœæ wszech-
stronnego postrzegania. Wszystko to mo¿na sobie wyrobiæ przez lata prakty-
ki, ale z charyzm¹ trzeba siê urodziæ...

Przewidywanie zdarzeñ w wymiarze negatywnym zawsze jest b³êdem. Jest
to w³aœnie sugerowanie nieszczêœcia. Cz³owiek tak œwiêcie wierzy, ¿e to go
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spotka, ¿e bêdzie robi³ wszystko, aby tak siê sta³o. Bêdzie to wiêc zaprzecze-
nie afirmacji, po któr¹ przyszed³. Czarnowidztwo powinno byæ zakazane.

Ingerencja nieudolnych przepowiadaczy przysz³oœci poczyni³a nieodwra-
calne szkody w „genotypie psychicznym” cz³owieka. Rozrós³ siê ponad
wszelk¹ miarê archetyp Cienia (C. G. Jung) – lêki, przes¹dy, wiara w gus³a,
rzucanie uroków, wszelkie „pechy” i fatum, „sprawdzanie” siê samych z³ych
przepowiedni itp. Powiedzenie jako pewnik – „za rok Pani z³amie nogê” lub
„za trzy dni Pana okradn¹”, jest po pierwsze b³êdne, poniewa¿ nawet jeœli
cz³owiek swoim postêpowaniem usilnie do tego zmierza, tarocista nie jest
w stanie okreœliæ czasu, na który ma bezpoœredni wp³yw jego klient. Cz³o-
wiek przyszed³ tu po afirmacjê, a nie po to, aby mu wyszukiwaæ nieistniej¹ce
problemy. Przestraszy siê i faktycznie go okradn¹, bo nie bêdzie uwa¿a³ lub
przestraszy siê jeszcze bardziej, potknie siê i z³amie nogê. W tym wypadku
nieudolny „wró¿” powoduje zanik woli i walki. Cz³owiek biernie czeka na
to, co ma nast¹piæ. Przepowiadanie negatywów zdarza siê nieœwiadomie Cy-
gankom i tzw. „wró¿kom z urodzenia”.

Powszechnie znany jest ju¿ przypadek „przepowiedzenia” przez Cygankê
urodzenia martwego dziecka. Pani ta by³a w doœæ widocznej ci¹¿y. Przestra-
szy³a siê i tak zadzia³a³o to na jej strukturê psychofizyczn¹, ¿e urodzi³a dziec-
ko z owiniêt¹ wokó³ szyi pêpowin¹. Jest to klasyczny przyk³ad sugerowania
nieszczêœcia. Mo¿liwe, ¿e by³o to zrobione nieœwiadomie. Jednak nale¿y uni-
kaæ jakichkolwiek sugestii. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na kszta³towanie naszego ¿ycia
mamy wp³yw. Dobry szaman mo¿e nam tylko pomóc wybrn¹æ z k³opotów.

Tarot jako filozofia lub sposób na ¿ycie jest jeden – mamy go w swoim
archetypie Cienia (niestety). Symbolika jest niezmienna, choæ czasem pew-
ne symbole mo¿na zast¹piæ innymi. Znaj¹c wymowê poszczególnych sym-
boli mo¿na siê pos³ugiwaæ wszystkimi wizerunkami Tarota: Marsylskim,
Chiñskim, Japoñskim, Egipskim, Amerykañskim (!), Afrykañskim i wszel-
kimi innymi Arkanami, tymi, które ju¿ s¹ i tymi, które bêd¹, poniewa¿ one
wszystkie s¹ zapisane na zawsze w naszej „duszy zbiorowej”. Droga cz³owie-
ka jako takiego jest jedna i nosimy j¹ w sobie.

Natomiast ka¿dy cz³owiek jest inny, ma „wewnêtrznego mistrza” i w³a-
sny, indywidualny odbiór wszystkiego, co go otacza i mo¿e sobie wybraæ tak¹
taliê, jaka pasuje do jego struktury psychofizycznej oraz mo¿e ³¹czyæ symbo-
le w dowolny sposób, rozk³ady wybieraæ dowolne lub tworzyæ w³asne i ko-
rzystaæ z Tarota w dowolny sposób.

F Tarot, u¿yty do analizy osobowoœci, bêdzie psychologowi „zap³adnia³
umys³”, podsuwa³ odpowiednie skojarzenia i odpowiednie wzorce, przy se-
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sji z pacjentem. Bêdzie pomoc¹ naukow¹ i intuicyjn¹ oraz przypomnieniem
odwiecznych prawd, aby lepiej zrozumieæ drug¹ osobê, wnikn¹æ w jej pod-
œwiadomoœæ, przy pomocy pomostu merkurycznego, który tworzy siê zawsze.
Bêdzie wizualizacj¹ i afirmacj¹, czasem lotem szamana10, czyli b³yskiem ja-
snowidzenia, bêdzie podsuwa³ pomocne rozwi¹zania i mo¿liwoœci rozwik³a-
nia problemów i kryzysów w sprawach osobistych, zawodowych i innych.
Bêdzie równie¿ dawa³ wskazówki na przysz³oœæ, ukazywa³ sprawy poniecha-
ne, do których nale¿y wróciæ. „Czasem bowiem wyjaœnienie problemu pole-
ga na cofniêciu siê, zejœciu z drogi w celu reaktulizacji kryzysu” (Eliade).
Nale¿y na ogó³ prze¿yæ zadawniony uraz po raz drugi, aby zaistnia³ na pozio-
mie œwiadomym, wtedy cz³owiek poradzi sobie sam. Zadaniem tarocisty-
analityka jest to ukazaæ pytaj¹cemu, wyjaœniæ, jakie w zwi¹zku ze zwalczeniem
urazu rozwijaj¹ siê przed nim perspektywy, ile dróg ma do wyboru, jakie
talenty i mo¿liwoœci w nim drzemi¹. S³owem: jaka jest jego przysz³oœæ, jeœli
ujmie j¹ w swe rêce.

F Jasnowidza bêdzie przenosi³ Tarot w czas sakralny, w którym mo¿na do-
znaæ na chwilê olœnienia. Bêdzie przys³owiowym „bêbnem z drzewa kosmicz-
nego”, w który uderzaj¹c szaman, „leci do œrodka œwiata” (Eliade). Tarot
bêdzie tu „lotem szamana”, przez który b³yskawicznie jasnowidz po³¹czy siê
z archetypowym bytem i „wróci” z gotowymi informacjami. Tarot bêdzie tu
bardziej rekwizytem, który pomo¿e pytaj¹cemu uwierzyæ w to, co us³ysza³.

F Cz³owiekowi medytuj¹cemu Tarot bêdzie pomocny przy wnikniêciu w swe
w³asne wnêtrze, wyciszeniu siê, da mo¿liwoœci g³êbszego zrozumienia ota-
czaj¹cego go œwiata, przez co stworzy wiêksz¹ mo¿liwoœæ zaafirmowania siê
na sukcesy we wszystkich dziedzinach.

F I wreszcie, tarociœcie-rzemieœlnikowi, czyli wró¿ce, bêdzie „odpowiada³”
na pytania.

Jest to bardzo indywidualny odbiór i, w zale¿noœci od struktury psychofi-
zycznej cz³owieka, Tarot bêdzie takim narzêdziem, jakiego wymaga i na
jaki zas³uguje ten, który trzyma go w rêku.

Droga Tarota to cofniêcie siê w czas mityczny, niebezpieczny, gdzie wszyst-
ko trwa jakby jednoczeœnie, nie ma barier czasowych, wszelkie wzorce za-
chowañ dziej¹ siê i „staj¹ siê” na nowo, te bardzo zamierzch³e i te nam bli¿sze.
Oznacza to zniesienie czasu œwieckiego i przejœcie w czas sakralny. Nie mo¿-
na w nim trwaæ d³ugo, dlatego po skoñczonym seansie Tarota trzeba „po-
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wróciæ” w czas codzienny. Tarocista pod mask¹ stale przywdziewan¹ zatraca
powoli swe uczucia, wiêc d³u¿sze pozostawanie we w³adzy archetypu mo¿e
go zmieniaæ w postaæ wyzut¹ ze wszelkich osobistych d¹¿eñ i pragnieñ. Dla-
tego tarocista powinien siê odci¹æ od problemu pytaj¹cego, zrzuciæ z siebie
„czarny kitel” i staæ siê osob¹ „cywiln¹”. Symbolicznie wa¿na jest te¿ zap³ata
za poradê, ona stwarza dystans – zap³aci³eœ, jesteœmy rozliczeni, jesteœmy
sobie obcy.

Mog¹ s³u¿yæ temu wszelkie inne zabiegi „magiczne”, rytualne, miêdzy
innymi zapalenie œwieczki (rozproszenie energii pozosta³ej po seansie), zdjê-
cie z siebie odpowiedniego stroju, przebranie siê itp., jeœli pomaga to danej
osobie, mo¿na siê uciec do rytu, oscyluj¹cego na granicy „przes¹du”. Nie
musi byæ to jednak konieczne. Wiedza uodparnia na uzale¿nienie.

Nie nale¿y uk³adaæ Tarota dla zabawy, jak równie¿ nie popadaæ w przesa-
dê i nie tkwiæ bez przerwy w tym mitycznym, niebezpiecznym czasie. Cierpi
na tym psychika cz³owieka.

Rytua³ Tarota bêdzie oczyszczaj¹cy i bêdzie pomaga³, gdy go potraktuje-
my takim, jakim jest – symbolicznie. Nie mo¿e budziæ grozy i lêku, bo mo¿-
na siê wtedy cofn¹æ g³êbiej, w ten niebezpieczny sakralny, magiczny œwiat
i ju¿ siê z niego nie wyzwoliæ. Co to znaczy? Mniej wiêcej tyle, aby nie odbie-
raæ sacrum dos³ownie. Oczywiœcie symbol ówczesny ma odbicie w naszej rze-
czywistoœci i spe³nia sw¹ rolê, tak jak i ten bardziej bezpoœredni (diabe³
z ogonem z „piek³a” – z³o, uzale¿nienie, mafia, wódka, klika). To nie Tarot
jest niebezpieczny, a niezg³êbiona do koñca wiedza o kolebce naszej duszy
zbiorowej, która jak¿e czêsto mo¿e poczyniæ nieodwracalne zmiany w naszej
psychice.

Wszelkie obwarowania, obostrzenia oraz inne „wymogi”, które nale¿y spe³-
niaæ u¿ywaj¹c Tarota, typu: „nie dziêkuje siê po skoñczonym seansie”, „prze-
k³ada siê lew¹ rêk¹”, „nie wolno dotykaæ kart w³aœciciela”, „nieu¿ywane karty
nale¿y spaliæ”, „najlepsz¹ tali¹ bêdzie ta, któr¹ siê ukradnie” (!) i wiele, wiele
innych – s¹ „przes¹dami”. Oczywiœcie mo¿na im ulegaæ, jeœli ktoœ ma ¿ycze-
nie, widocznie tak¹ ma psychikê i czuje siê z tym dobrze, ale nie powinny
one krêpowaæ wolnej, twórczej myœli.

Czym s¹ przes¹dy?
Ka¿da epoka ma inne wymagania i niesie ze sob¹ nowe wartoœci. Œrodek

wieku jest zawsze rozwojowy i twórczy, natomiast prze³omy – pocz¹tek i ko-
niec bywaj¹ zawsze niebezpieczne dla mniej odpornych jednostek. Coœ siê
przecie¿ koñczy, dochodzi wiêc do g³osu nieœwiadomoœæ kolektywna bro-
ni¹ca siê przed symboliczn¹ „œmierci¹ wieku”. St¹d zawsze u schy³ku wieku
w ca³ej kulturze i nadbudowie œwiatowej tendencje do rozpatrywania prapo-
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cz¹tków, powrót do korzeni i têsknota za czymœ nieodkrytym, niepoznanym.
Jednostka, a co za tym idzie, ogólnoludzka œwiadomoœæ potrzebuje „wentyla
bezpieczeñstwa”. Usi³uje zg³êbiæ tajniki bytu, a st¹d ju¿ tylko krok do ucieczki
w magiê, okultyzm i uwsteczniaj¹ce praktyki. Odzywa siê archetyp Cienia (ter-
min jungowski), niesie ze sob¹ lêk œmierci, wiarê w przes¹dy i gus³a, bardzo
g³êboko zakorzenione w psychice ludzkiej.

A przecie¿ przes¹d (wzorzec, archetyp), jak g³êbiej na to spojrzeæ, kiedyœ
siê narodzi³, coœ by³o pocz¹tkiem jego powstania: jakieœ zdarzenie historycz-
ne, jakiœ prze³om w dziejach cz³owieka pierwotnego, jeœli siêgniemy najg³ê-
biej. Powsta³, zagnieŸdzi³ siê w naszej nieœwiadomoœci zbiorowej i na prze³omach
wieków „straszy” swoj¹ z³o¿on¹ symbolik¹ i przeœwiadczeniem, ¿e siê „spraw-
dza”. Musi siê sprawdzaæ, jeœli w niego wierzymy, poniewa¿ to nasz wspólny
praobraz duszy – z tego miêdzy innymi sk³ada siê nasza psychika w wymia-
rze ogólnoludzkim.

Potrzeba sacrum cz³owieka pierwotnego, jak i wspó³czesnego, zawiera w sobie
pewn¹ formê presji wywieranej na œwiat zewnêtrzny za pomoc¹ naiwnej i z³ud-
nej techniki – gesty, ryty, wreszcie s³owa. Dlatego na p³aszczyŸnie naukowej
przeciwstawienie zabobonu religii jest prawie niemo¿liwe. Stosunek, jaki od
najdawniejszych czasów utrwali³ siê miêdzy cz³owiekiem a przyrod¹ mia³ za-
wsze dwojaki aspekt. Jeden to w³adza wszechpotê¿nych si³ natury nad s³abym
i bezbronnym cz³owiekiem. Drugi to podporz¹dkowanie sobie natury tak na
poziomie pierwotnym, jak i wspó³czesnym. Dzia³o siê to ju¿ za pomoc¹ naj-
prostszych technik zdobywania po¿ywienia, które ju¿ wtedy mia³o wydŸwiêk
magiczny – potrzebne by³y ryty, potem zaklêcia i mod³y, aby polowanie siê
uda³o. Tak powstawa³y obrzêdy, wiara w nie, wiara w zaklêcia. Przes¹dy za-
gnie¿d¿one g³êboko w psychice ludzkiej obrasta³y w symbole, a z biegiem lat
tworzy³y siê nowe. Mo¿e ju¿ wtedy zakorzeni³o siê powiedzenie „wiara czyni
cuda”? Dziœ powtarza siê te s³owa bezwiednie, a s¹ przecie¿ niczym innym, jak
tylko afirmacj¹, dodaniem sobie odwagi.

Z chwil¹, gdy pojawi³ siê pierwszy mag (cz³owiek nadzoruj¹cy obrzê-
dy), zrodzi³o siê pojêcie kap³ana, który niejako uporz¹dkowa³ pierwotne
sacrum, „ucz³owieczy³”, nada³ mu inny wymiar, zacz¹³ tworzyæ instytu-
cjê i doktrynê.

Mia³o to miejsce w wielu kulturach jednoczeœnie, a wszêdzie mia³o ten
sam wydŸwiêk – podporz¹dkowaæ, uj¹æ sacrum w jakieœ ramy, by lepiej spe³-
nia³o swoj¹ rolê.

Z biegiem lat wyodrêbni³y siê z ogólnego sacrum: przes¹dy, magia, wiara
w gus³a i kap³añska religia. Kap³añska religia zaczê³a zwalczaæ to, co wymy-
ka³o siê z pod kontroli, czyli magiê, traktowan¹ jako przes¹d, sk¹din¹d s³usz-
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nie, poniewa¿ niekontrolowana wiara w magiê i przes¹dy mo¿e szkodziæ. Nie
uda³o siê to jednak do dziœ, poniewa¿ ta wiara w przes¹dy jest czêœci¹ zbioro-
wej duszy i ¿yje swoim ¿yciem, tak jak i inne archetypy.

Z zamierzch³ych mroków przesz³oœci, najpierw w baœniowych przes³aniach,
póŸniej w formie nakazów, wychodz¹ z mroków zapomnienia s³owa klucze,
gesty odganiaj¹ce z³o czy pewne zachowania przyci¹gaj¹ce los niepomyœlny.
Na przyk³ad siadanie na rogu sto³u to: „siedem lat mi³oœci bez wzajemno-
œci”. Ca³kiem niedawno okaza³o siê dziêki badaniom radiestezyjnym, ¿e róg
sto³u wysy³a energiê utrudniaj¹c¹ komunikacjê miêdzyludzk¹. Cz³owiek
dawno temu zauwa¿y³ tylko skutki siadania na rogu, nie umia³ tego wyt³u-
maczyæ, ale zapamiêta³, przekaza³ ustnie w formie przes¹du, który funkcjo-
nuje, niezale¿nie od œwiadomego „ja”, do dziœ.

Przes¹d, a mo¿e ju¿ tylko gest, który zachowa³ siê w skarla³ej formie do
dziœ, to „trzykrotne uderzanie w bramê cmentarn¹” (na ogó³ robi to koœciel-
ny, a sam nie wie dlaczego) przed wyprowadzeniem nieboszczyka na wiecz-
ny spoczynek. Ten gest jest dalekim odbiciem rytua³u zdejmowania trumny
z wozu za bramami miasta i uderzaniem ni¹ o ziemiê. Chowano zmar³ych
poza miastem, a uderzano o ziemiê, aby odci¹æ umar³emu drogê powrotu do
¿ywych.

„Kominiarz i guzik” to zatrzymanie szczêœcia, zatrzymanie mocy. Wie-
rzono, ¿e diabe³ (tak jak kominiarz) przewa¿nie wchodzi przez komin. Za-
chodzi, wiêc multiplikacja mocy. Guzik, przewa¿nie œrodkowy, symbolizuje
pêpek jako centrum – w tym wypadku cz³owieka. Jest to zatrzymanie tej mocy
dla siebie w sobie, niewypuszczenie jej kominem.

S¹ jednak przes¹dy, przynosz¹ce szkodê niewinnym stworzeniom – krzewi¹
nienawiœæ i przynosz¹ cierpienie. Kot jako udane udomowienie od prawieków
by³ symbolem kobiety i ogniska domowego. W spo³eczeñstwie matryfokalnym,
gdzie ogniska focus (gr.) strzeg³a kobieta, kot, najpierw dziki, potem oswojo-
ny, by³ czasami jedynym jej towarzyszem, gdy mêska czêœæ pieczary wyru-
sza³a na ³owy. Aby wyrównaæ swój potencja³ energetyczny, kot zbli¿y³ siê do
cz³owieka... Powoli podchodzi³ do pieczary...Cz³owiek ¿yj¹cy w zgodzie z na-
tur¹ wyczu³ przyjazne mruczenie kota jako sygna³ do zawarcia przyjaŸni.
By³o to w s³onecznym i suchym Egipcie... Niestety, w wiekach œrednich wpro-
wadzono nienawiœæ do kotów, mêczono je, wieszano, obdzierano ze skóry
i palono je na stosach jako wys³anników szatana. Do dziœ pokutuje „wiara
w feralnego czarnego kota”. Dlaczego tak siê sta³o? Kot towarzyszy³ „czarow-
nicom”, m¹drym babom, „które wiedz¹”, na ówczesne czasy spe³niaj¹cym
rolê psychologa. Bezustanne wczuwanie siê w drugiego cz³owieka wyczerpy-
wa³o ich potencja³ energetyczny, który kot doskonale uzupe³nia³. Korzyœæ
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by³a obustronna. Niestety, „czarownice” by³y têpione, a z nimi ich nieod-
³¹czni towarzysze – koty. Ludzie zawsze bali siê nieznanego, niszczyli nie-
znane, a przez to ograniczali swój rozwój.

S¹ archetypy s³owiañskie, jako te najœwie¿sze, a nawet rodzime, nasze pol-
skie, które rozprzestrzeni³y siê na ca³y œwiat.

Pokutuje na przyk³ad pogl¹d, ¿e „ma³¿eñstwa zawierane w czerwcu s¹ szcze-
gólnie szczêœliwe” oraz te ma³¿eñstwa, które s¹ zawierane w miesi¹cach z li-
ter¹ „r” w œrodku.

W dawnych czasach, gdy Polska stawa³a siê mocarstwem, Boles³aw Chro-
bry mia³ przyj¹æ pos³ów niemieckich, w tym bardzo wa¿nego wys³annika
Koœcio³a – jako swatów na rzecz zaœlubin z niemieck¹ ksiê¿niczk¹ Od¹. Po-
s³owie musieli przejœæ piechot¹ po œniegu oko³o kilometra, wiêc aby ich god-
nie przyj¹æ, wymyœlony zosta³ d³ugi na kilometr czerwony dywan we³niany.
W ca³ym zamku nie by³o tak wielkich krosien. Jako ¿e ceremonia powitania
pos³ów i zaœlubiny mia³y siê odbyæ dopiero za pó³ roku w czerwcu, by³ czas
na utkanie chodnika. Czerwa do farbowania nazbierano od wszystkich miesz-
czek i gospodyñ. Wszystkie niewiasty zosta³y zobligowane do tkania we w³a-
snych chatach chodników, które potem zosta³y zszyte i jako jeden wielki
dywan uœwietni³y uroczystoœæ. Tak ¿yczeniu Chrobrego sta³o siê zadoœæ.
Narzeczone i panny, które te¿ tka³y i by³y ciche, zajête prac¹ – zyska³y sobie
sympatiê narzeczonych i te¿ stanê³y na œlubnym kobiercu wzorem Ody
i Chrobrego. Magia osobowoœci naszego króla wp³ynê³a na utrwalenie prze-
konania, które pokutuje do dziœ i rozci¹gnê³o siê na inne miesi¹ce, zawiera-
j¹ce „r”. Oczywiœcie ma³¿eñstwa zawarte w tamtym czerwcu by³y szczêœliwe.
Chodnik pos³u¿y³ tu jako rekwizyt magiczny – przedmiot hierofaniczny11.

By³ to na tamte czasy nie lada wyczyn – dowód godnoœci, bogactwa i s³a-
wy. Czêœæ tej królewskiej s³awy spad³a i na niewiasty, które go utka³y, wiêc
ma³¿eñstwa z nimi zawarte musia³y byæ zgodne i szczêœliwe.

W ten sposób mo¿na wyt³umaczyæ wszystkie „przes¹dy”, które s¹ elemen-
tem magii, a tym samym czêœci¹ praobrazu nieœwiadomej duszy, warstwy
najg³êbiej po³o¿onej, odziedziczonej po przodkach. Da siê to wyt³umaczyæ
i zbadaæ, nie ma w tym nic nadprzyrodzonego – wyjaœnienia „raczej” s¹ za-
pomniane. „Przes¹dy”, dotykaj¹ce zapomnianego, maj¹ wymiar „magiczny”,
nale¿¹ do archetypu Cienia, tak jak i Tarot.

Tarot zawsze w umys³ach ludzkich bêdzie budzi³ lêk, ale i obawê i bez-
brze¿ny szacunek, poniewa¿ jest czêœci¹ sacrum, odbierany jest wra¿eniowo,
jakoœciowo (patrz rozdz. „Archetypy”).

Obecnie zachodzi zjawisko takie, jak przez wiekami. Tak jak kiedyœ cz³o-
wiek ba³ siê niezrozumia³ej natury i tworzy³ animizmy w rodzaju gadaj¹ce-
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go Ksiê¿yca, czy zjawiska przyrody upostaciowa³ w bóstwa, nadaj¹c im ludz-
kie kszta³ty, stworzy³ bogat¹ demonologiê, tak teraz te¿ siê boi, ale ju¿ nie
natury, lecz tego co stworzy³. Przeciêtny cz³owiek nie siêga tak g³êboko, aby
dowieœæ genezy powstania rytów, przes¹dów i ca³ych „filozofii”. Boi siê po
prostu tego, czego nie zna. Wszystko, czego nie da siê ogarn¹æ naraz rozu-
mem, nazywa magi¹, i „zjawiskami nadprzyrodzonymi”, a przecie¿ to ju¿ raz
i nie raz zosta³o „odkryte” i wyt³umaczone, wystarczy wzi¹æ ksi¹¿ki i prze-
czytaæ. Pracowali nad tym tacy badacze antropologii kultury i psychologii
g³êbi, jak: M. Eliade, G. Van der Leeuw i C. G. Jung.

Nagminne obecnie zjawisko uciekania siê w magiê i „przeznaczenie” mo¿-
na wyt³umaczyæ lêkiem przed odpowiedzialnoœci¹. Prze¿yæ ¿ycie raz, a god-
nie, jest niezwykle trudno, dlatego lepiej stworzyæ sobie „zaœwiaty”, duchy,
demony lub uwierzyæ w reinkarnacjê. Zawsze wtedy mo¿na mieæ nadziejê,
ze drugi raz siê uda. Gdyby cz³owiek wiedzia³, ¿e ¿yje tylko raz, na pewno
nie zmarnowa³by swojego ¿ycia.
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R O Z D Z I A £  6

SEANSE TAROTA

2

si¹¿ka ta bêdzie s³u¿yæ do nauki, tak jak i poprzednia „Tarot terapia
s³owem”, wiêc staram siê zawrzeæ w niej wszystko po kolei, stopniu-

j¹c napiêcie i stopieñ trudnoœci. Znaj¹c wymowê archetypów, mo¿emy
uszeregowaæ j¹ w domy astrologiczne, czyli dziedziny ¿ycia, w których
cz³owiek realizuje siê na co dzieñ. Uk³ad 12. domów horoskopu przypo-
mina swoj¹ budow¹ uk³ad znaków Zodiaku z t¹ ró¿nic¹, ¿e o ile znak
okreœla charakter cz³owieka, to domy s¹ informacj¹ o dziedzinach ¿ycia,
doœwiadczeniach i szczególnych sytuacjach. Wiedza ta bêdzie potrzebna
do konstrukcji pewnych rozk³adów Tarota, które razem z symbolik¹ dadz¹
pe³en obraz osobowoœci i rozterek pytaj¹cego, co pomo¿e dotrzeæ do isto-
ty problemu, a tym samym go rozwi¹zaæ, jeœli nie w tym, to w nastêp-
nych rozk³adach.

Rozk³ad „Mandala”, w którym wykorzystuje siê symbolikê domów, mo¿e
byæ form¹ testu psychologicznego, w którym mo¿na dawaæ do wyboru karty
zakryte, jak zwykle, ale równie¿ odkryte (!).

Uk³adaj¹c „Mandalê” z Du¿ych Arkanów Tarota, mo¿na wnikn¹æ w isto-
tê problemu, uœwiadomiæ pytaj¹cemu jego lêki, niepokoje i sprawy do za³a-
twienia, a uœwiadomienie to po³owa sukcesu. Potem nastêpuje zainicjowanie
myœlenia pozytywnego, pozbycie siê negatywów i otwarcie nowych mo¿li-
woœci, które rysuj¹ siê na górze rozk³adu. Jest to jakby „podgl¹d” przysz³ego
¿ycia.
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KRÓTKI OPIS DOMÓW HOROSKOPU

Stworzenie symboliki domów na astrologicznej mandali jest podzia³em
sztucznym, acz prapocz¹tek swój wziê³o z Biblii. Jakub mia³ dwunastu sy-
nów, którzy zapocz¹tkowali pokolenia izraelskie. Noœnikiem charakteru da-
nego domu jest cecha pokolenia izraelskiego, co odpowiada poszczególnym
znakom Zodiaku i one teraz okreœlaj¹ charakter danego domu.

Domy usytuowane pod horyzontem (jest ich szeœæ) odpowiadaj¹ szeœciu sy-
nom Lei i Jakuba. Jest to powszechna baza instynktowa, talenty, predyspozy-
cje i cechy wrodzone danego cz³owieka. W du¿ych Arkanach Tarota to cienie
(od imienia Lei – Zmierzch) pozostawione przez œlad dzieciñstwa, kompleksy,
sprawy do za³atwienia i ewentualne blokady do uœwiadomienia i wykasowa-
nia w danych dziedzinach ¿ycia, co sygnalizuje charakter danego domu.

Góra mandali, pocz¹wszy od domu 7., to sprawy wy¿sze: przemijanie, trans-
formacje, refleksje, idea, w³adza, sukcesy, studia, œwiadome kreowanie siebie na
obraz i podobieñstwo istoty najwy¿szej, do czego cz³owiek o zdrowej psychice
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podœwiadomie d¹¿y. Domy „górne” obrazuj¹ wszystko to, co cz³owiek mo¿e,
a nie musi. Wszystko, co jest zale¿ne od jego woli. S¹ to domy podporz¹dkowa-
ne synom Jakuba i Racheli (synowie Racheli nienaturalni, którzy byli milsi Ja-
kubowi, gdy¿ Rachela to jego ukochana i przyrzeczona przez ojca).

DOM 1. astrologicznie przyporz¹dkowany Baranowi – znajduj¹cy siê pod
horyzontem, informuje o stanie osobowym cz³owieka, jaka jest jego for-
ma, w której wystêpuje na zewn¹trz, w jaki sposób jest odbierany, jaki jest
sam z siebie, jego si³a przebicia, charakter, wygl¹d oraz autoekspresja.

DOM 2. – dom Byka, mówi o tym, jaka jest miara wartoœci w sprawach w³a-
snoœci i posiadania oraz ich stosunku do nich, czyli ogólnie system warto-
œci cz³owieka. Bezpieczeñstwo w œwiecie materialnym.

DOM 3. – odpowiadaj¹cy BliŸniêtom – okreœla komunikacjê miêdzyludzk¹,
stosunki spo³eczne i towarzyskie, pocz¹tkowe nauczanie, podró¿e i kore-
spondencjê. Jest to ciekawoœæ œwiata.

Pierwszym synem Jakuba i Lei by³ Ruben, astrologicznie odpowiada mu
DOM 4. – Raka. Decyduje o podejœciu do tradycji, historii, do ¿ycia do-
mowego. Tam tworzy siê krêgos³up moralny i duchowy cz³owieka. Jest to
¿ywio³ wody – postrzeganie przez œlepy instynkt, emocje i uczucie nie-
œwiadome – Jakub pocz¹³ swego pierworodnego po ciemku, myœl¹c, ¿e
ko³o niego jest Rachela.

DOM 5. – dom dumnego Lwa, to kreatywnoœæ cz³owieka na poziomie bio-
logicznym i spo³ecznym, dotyczy zarówno dzieci, jak i twórczoœci, jest
eksponowaniem siebie, ekspresj¹. Cz³owiek chce siê wyeksponowaæ i za-
znaczyæ.

DOM 6. – mówi¹cy o pracy, opiece, trosce o w³asne zdrowie i obowi¹zek.
Jest to te¿ dom samotnoœci, przyporz¹dkowany Pannie, dom ascezy53.

DOM 7. – ze sw¹ patronk¹ Wag¹, zaczyna spo³ecznoœæ i zodiakalne „my”.
Odpowiada za zwi¹zki partnerskie, wszelkiego rodzaju spó³ki, ma³¿eñstwa
i jawnych wrogów.

DOM 8. – my, rz¹dzony przez Skorpiona, to porozumienie duszy i cia³a,
czyli seks, oraz pierwsze potkniêcie siê cz³owieka, wypadki, choroby i in-
ne nieszczêœcia, na które cz³owiek przez sw¹ wêdrówkê w ¿ycie ju¿ zd¹¿y³
sobie zas³u¿yæ. To dom przemian i transformacji.

DOM 9. – ty, którego regentem jest Strzelec, to filozofia, religia, poszukiwa-
nia, podró¿e poznawcze, prawo dla dobra ludzkoœci, pañstwowoœæ, idee.

DOM 10. – wszelkiego rodzaju struktury pilnuj¹ce i ograniczaj¹ce, w³adza,
która wymaga. Obraz tego, jak cz³owiek realizuje siê w œwiecie. Rz¹dzi
nim osch³y Kozioro¿ec i ponury Saturn.



156

DOM 11. – dom Wodnika to „losowanie mózgu”, wynalazki, kontakty towa-
rzyskie, szukanie nowych rozwi¹zañ, idealistyczne dzia³anie dla innych,
oddanie tego, czego siê cz³owiek nauczy³.

DOM 12. – dom Ryb to wszechogarniaj¹ca niemoc, inna energia, samotnoœæ,
spokój duszy, kojarzy siê ze szpitalami i zak³adami zamkniêtymi. Bêdzie
tam albo wielki mistyk, albo osoba, która od upiorów przesz³oœci uwolniæ
siê nie mo¿e i l¹duje w miejscu odosobnienia.
Tu podajê kilka zagadnieñ, o które najczêœciej pytaj¹ moi uczniowie, za-

nim zaczn¹ æwiczyæ.
– Kart odwróconych nie nale¿y stosowaæ. Cz³owiekowi nale¿y pomagaæ, nie

szkodziæ. Poza tym mija³oby siê to z celem, poniewa¿ nawet jeœli wyczuje-
my, ¿e któr¹œ kartê nale¿y odczytaæ jako negatyw, bêdzie to wskazówk¹, aby
pytaæ dalej, jak tego negatywu unikn¹æ, co zrobiæ, aby siê to nie zdarzy³o.

– Œwieczki nie nale¿y paliæ w czasie seansu, poniewa¿ rozprasza energiê, a tu pra-
cujemy w³aœnie na energiach. Jest to przecie¿ „rozmowa pytaj¹cego z nim sa-
mym” za pomoc¹ „odgromnika”, jakim jest tarocista, rozmowa duszy, „wiwisekcja
na podœwiadomoœci”. Jest to mo¿liwe dziêki p³yn¹cej energii, a œwieczka j¹ z lekka
rozproszy – bêdzie trudniej. Œwieczkê mo¿na zapaliæ po skoñczonym seansie.
S³owo jest energi¹ i myœl jest energi¹, nie nale¿y, wiêc zak³ócaæ pomostu merku-
rycznego – werbalnego i niewerbalnego, jaki tworzy symbolika Tarota.

– Kadzide³ka tworz¹ nastrój, ale te¿ z lekka rozpraszaj¹ energiê.
– Powinno siê wytworzyæ nastrój „mi³ej pogawêdki przy kawie”, jednocze-

œnie zachowuj¹c dystans. Niewskazane jest opowiadaæ klientowi o swoich
sprawach, nie nale¿y przechodziæ z nim „na ty”. Pamiêtajcie, ¿e „nie ma
proroków we w³asnym kraju”.

– Seans zawsze musi siê odbywaæ „w cztery oczy”. Jeœli s³ucha druga osoba,
rozprasza pomost niewerbalny, jak równie¿ obecnoœæ jej sprawia, ¿e taroci-
sta zaczyna dobieraæ s³owa, staje siê lekko sztuczny, poniewa¿ nie chce i nie
mo¿e pewnych spraw naœwietliæ tak, jak podpowiada mu pierwszy impuls.

– Bardzo wa¿na jest zap³ata, stwarza barierê – zap³aci³eœ, jesteœmy kwita,
jesteœmy sobie obcy. Cz³owiek pos³ucha rad i postara siê wp³yn¹æ na swoje
¿ycie, jeœli zap³aci.

– Karty dajemy przek³adaæ dowolnie, obojêtnie, któr¹ rêk¹ i obojêtnie, w któr¹
stronê. Daje to mam wskazówkê – jak prze³o¿y³, taki jest.

– Warto mieæ kilka w³asnych rozk³adów sta³ych, które siê zawsze u¿ywa,
takich uniwersalnych.

– Na jedno zagadnienie rozk³adów mo¿e byæ nawet kilka, a¿ dojdziemy do sedna.
– Karty mo¿na daæ tylko do prze³o¿enia i samemu rozk³adaæ, ewentualnie

poprosiæ o wyci¹gniêcie.
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– Mo¿na roz³o¿yæ równie¿ wachlarz kart odkrytych i poprosiæ o wyciagniê-
cie najpierw „brzydkich”, potem „³adnych” – tu Tarot bêdzie dzia³a³ na
zasadzie testu Rorszacha, ale o tym napiszê w nastêpnej ksi¹¿ce.

– Kartom nie szkodzi dotykanie i ogl¹danie ich przez klienta.
– Osobom chorym psychicznie (schizofrenia) kart nie uk³adamy. Jeœli jednak,

przy braku rozpoznania (ju¿ przez telefon) zdarzy siê, ¿e spotkamy siê z tak¹
osob¹, nale¿y porozmawiaæ o rzeczach obojêtnych (nie poruszaæ powa¿nych
problemów), ewentualnie popatrzeæ w horoskop, nie braæ zap³aty za wizytê
i poradziæ wizytê u psychoterapeuty (mo¿na podaæ adres lub telefon).

– Dzieciom kart nie uk³adamy. Matka mo¿e zapytaæ o dziecko – jego talenty,
predyspozycje, do jakiej szko³y pos³aæ, jak pokierowaæ zawodowo, ale tu
bêdzie bardziej pomocna astrologia.

– Mo¿na w czasie jednego seansu zmieniaæ talie (jeœli mamy ich wiêcej).
– Mo¿na tworzyæ w³asn¹ konstrukcjê rozk³adów.
– Bywa, ¿e ludzie zadaj¹ pytanie, jak czêsto mo¿na uk³adaæ Tarota? Jeœli

nasz klient nie wykorzysta³ rad zawartych w prognozie, nic siê nie zmieni-
³o, nic nie zrobi³ – nie trzeba drugi raz tego samego powtarzaæ. Trzeba
poczekaæ, a¿ coœ „drgnie”, aby móc u³o¿yæ dalszy ci¹g.

– Czas, w którym cokolwiek siê stanie, zale¿y od pytaj¹cego. Jak szybko zadzia³a.

Pocz¹tkowym uk³adem kart, aby dowiedzieæ siê czegoœ o cz³owie-
ku i jego problemie, jak równie¿ zacz¹æ tworzyæ mu „piramidê sukce-
su”, mo¿e byæ tak zwany CZAKRAM

Uk³adamy siedem kart po kolei, które wed³ug uznania wybiera
klient, lub po prze³o¿eniu rozk³adamy sami.

Na ka¿de zagadnienie, które wy³oni³o siê w trakcie analizy, bardzo
dobrym rozk³adem jest PIRAMIDKA – ma podstawê, stronê lew¹
i praw¹, oraz pierwsz¹ kartê personifikuj¹c¹ problem.

Piramidkê mo¿na rozk³adaæ i na nastêpne wynikaj¹ce z podstawo-
wego problemu zagadnienia.

Rozk³ad MANDALA, dwanaœcie domów astrologicznych – uk³a-
damy na podsumowanie tego, co ju¿ klient wie, ewentualnie na po-
cz¹tku zamiast CZAKRAMU.

Poniewa¿ po rozk³adzie poruszamy siê swobodnie, nie ma oznaczo-
nych miejsc (pól), które sztywno wskazuj¹ na zagadnienie, najlepszy
rozk³adem na wszelkie problemy bêdzie PIRAMIDKA, CZAKRAM
i MANDALA.
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Najwiêksz¹ wartoœci¹ jest cz³owiek, wiec cia³o ludzkie i jego barwa jest
miar¹ symboliczn¹ wartoœciowania przestrzeni. Przestrzeñ z przodu, jako ta
widoczna jest lepsza, oswojona, nie jest tajemnicza. St¹d ruch do przodu i po-
stawa in face wi¹¿e siê z dobrem, stwarzaniem, kreacj¹.

Natomiast ty³ jest tajemniczy, negatywny.
Strona prawa, tak jak przód, zagwarantowana jest dla wszystkiego, co œwiête,

mocne, boskie, kreacyjne, prawe, honorowe, a lewa dla tego, co zwodnicze, ciemne,
poniechane, odrzucone, gorsze, wybrakowane, lecz istniej¹ce, nasze, tak jak gor-
sza czêœæ owocu. (Patrz rozdz. „Symbol, jego rodzaje i znaczenie”).

Z tej symboliki jasno wynika:
– strona lewa karty (wszystko, co jest s³abe, do przerobienia, odrzucone, po-

niechane, zapomniane i...
– strona prawa – kreacyjne, przysz³e, prê¿ne, aktywne, pozytywne, oczywi-

œcie po „przerobieniu” strony lewej.
W piramidce mamy jeszcze podstawê i kartê personifikuj¹c¹ – cz³owieka

i problem, do którego stale wracamy:

Przedstawiê teraz parê seansów analizowanych przez moich uczniów
z ³ódzkiego Studium Doradztwa ¯yciowego:

I SEANS

Analizuje p. Anna Bo¿a³ek, absolwentka Studium.
Klientk¹ jest m³od¹ dziewczyn¹; nieudany zwi¹zek; nieœlubne dziecko;

chcia³aby coœ zmieniæ; wyczuwam skrajny pesymizm.
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W takim uk³adzie bardzo dobry bêdzie CZAKRAM na ni¹ i jej osobê –
jaka jest naprawdê i „co jej w duszy gra”.

Tasujê karty, a¿ poczujê, ¿e ju¿ wystarczy. Dajê do wyciagniêcia siedem kart.

Centrum problemu to Demon – zwi¹zek, który by³ toksyczny,
wytworzy³ antynormê: chaos w osobowoœci, brak wartoœci i odwró-
cenie tych¿e, zmiennoœæ nastrojów i decyzji. Z³e decyzje.

Pod Demonem Kochankowie wskazuj¹ na koniecznoœæ dokony-
wania wyborów, ale i z³e wybory – karta Kochanków pasywna (od-
wrócona w stosunku do Demona).

Dobry wybór musi nast¹piæ, co wyjdzie jej na dobre – Moc. Musi
chcieæ wyrwaæ siê z marazmu. Na razie jest zawieszona w pró¿ni.
Powinna, tak jak ten Wisielec, wykorzystaæ spokój na zebranie si³
i nabraæ m¹droœci ¿yciowej – nauczyæ siê na w³asnych b³êdach.
Zmieniæ zapatrywania jeœli chodzi o siebie, przewartoœciowaæ swe
cele, zmieniæ system wartoœci. Jest tu potrzeba wyciszenia, odrzu-
cenia negatywów. Porywczoœæ charakteru pogarsza sytuacjê i nie
prowadzi do niczego dobrego. Jako matka te¿ s³abo spe³nia sw¹
rolê – krzyczy na dziecko, jest niekonsekwentna (W³adczyni –
Wisielec – pierwsza karta z ostatni¹, a w œrodku Demon). Jest
matk¹ (instytucj¹), powinna daæ wsparcie dziecku i przyk³ad –
W³adczyni, Œwiat, S¹d.

Aby sprawa by³a bardziej jasna, dajê do wyci¹gniêcia dodatkow¹
kartê, aby przykryæ Demona – trzeba zobaczyæ co to za antynorma:
uzale¿nienie (od kogoœ, alkoholu, niedobrej mi³oœci), fa³sz, zdrada?

Klientka wyci¹ga dodatkow¹ kartê, któr¹ przykrywam Demona
– jest ni¹ W³adca.

Skojarzenie jest jasne. Pytam:
– Czy mê¿czyzna, z którym pani by³a zwi¹zana, stosowa³ prze-

moc, bi³ Pani¹?
– Tak, bardzo czêsto, ale gdy rozstaliœmy siê przy pomocy inter-

wencji i rodziny (p³aka³ i zaklina³, ¿e siê zmieni, nie chcia³ siê rozstaæ), zo-
sta³am sama i brak mi go. Kocham go. Wierzê, ¿e móg³by siê zmieniæ. Czy
siê zmieni, czy nie zrobi³am mu krzywdy?

Mówiê:
– Teraz u³o¿ymy karty na dalsze pani ¿ycie, mo¿liwoœci i predyspozycje,

jak ¿yæ, co robiæ dalej...
Klientka pyta:
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– Co z partnerem?
– Zaraz dojdziemy i do partnera, na razie zapytam, jak znaleŸæ siê wœród lu-

dzi, co zrobiæ, aby wyrwaæ siê z marazmu, praca, zwi¹zki, uk³ady towarzyskie?

Tasujê karty. Dajê do prze³o¿enia i uk³adam po kolei.
PIRAMIDKA:

Interpretacja:
Przesz³oœæ, czyli toksyczny zwi¹zek (Wie¿a, W³adca, Demon) uniemo¿li-

wia normalne, pozytywne kontakty ze œwiatem (Mag). Karta kontaktu Mag
jest kart¹ personifikuj¹c¹, wiêc stanowi centrum sprawy, o któr¹ pytamy.
Lewa strona – to, co by³o, ma wp³yw lub zaburza to, co bêdzie – Œwiat, Ry-
dwan, Sprawiedliwoœæ. Wyrzuty sumienia i poczucie winy (bezzasadne –
Demon, Sprawiedliwoœæ), maj¹ wp³yw na stan obecny.

– Jest mo¿liwoœæ przewartoœciowania swych pogl¹dów i zapatrywañ na cha-
rakter zwi¹zku, pod warunkiem, ¿e nawi¹¿e pani nowe kontakty z nowymi
ludŸmi – Mag, Œwiat, Rydwan. – Czy Pani pracuje?

– Tak, ale wykonujê pracê cha³upnicz¹ i mam kontakt tylko z cz³owie-
kiem, który przyje¿d¿a, aby j¹ odebraæ. Z pracy jestem zadowolona, wyko-
nujê j¹ niejako automatycznie.

– Potrzebna jest pani praca albo dodatkowe zajêcie, zainteresowania, hob-
by, które by odci¹gnê³o myœli od smutnych wspomnieñ i da³o mo¿liwoœæ
kontaktu z nowymi ludŸmi. Zapytam teraz o pani talenty, zainteresowania...
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PIRAMIDKA (z Du¿ych i Ma³ych Arkanów):

– Kartami personifikuj¹cymi problem jest brak odpowiedniego œrodowi-
ska stymuluj¹cego (Mag i Trójka Bu³aw). Koniecznoœæ osi¹gniêcia równo-
wagi wewnêtrznej nakazuje Kap³an i Szóstka Bu³aw po lewej stronie (do
przerobienia). Kap³an to arbiter w sprawie, któr¹ pytamy, mo¿e to byæ dorad-
ca, ¿yciowy, tarocista, a mo¿e byæ równie¿ psychoterapeuta czy nauczyciel. Po
lewej stronie jest jeszcze koniecznoœæ panowania nad swoimi emocjami (Moc
i Siódemka Kielichów), co wszystko razem da rozwój osobowoœci – S³oñce
plus Giermek Bu³aw. W CZAKRAMIE, który by³ rozk³adem sygnalizuj¹cym
problem i ods³aniaj¹cym osobowoœæ, pierwsz¹ kart¹ by³a W³adczyni. Ma pani
wiêc w sobie si³ê, aby zbudowaæ siebie od nowa i staæ siê osob¹ zrównowa¿on¹,
zadowolon¹ z siebie, matk¹ dbaj¹ca o siebie i dom. Ka¿dy ma prawo do b³êdu,
ale trzeba wiedzieæ, kiedy zawróciæ ze Ÿle wybranej drogi.

Prawa strona to wielkie mo¿liwoœci: przez konsekwencjê w dzia³aniu, bê-
dzie mo¿liwoœæ wypl¹tania siê z trudnej sytuacji (Sprawiedliwoœæ i Pi¹tka
Bu³aw), natomiast Gwiazda i As Mieczy to odkrycie w sobie jakiegoœ talen-
tu, impuls artystyczny, zdolnoœci twórcze i odtwórcze, które koniecznie na-
le¿y rozwin¹æ.

Pod spodem karta Œwiat i Dziesi¹tka Bu³aw sygnalizuj¹, ¿e wszystkie dro-
gi bêd¹ sta³y otworem, jeœli te rady siê wykorzysta.

Ma pani zdolnoœci, byæ mo¿e artystyczne, które rozwijane, pozwol¹ na
nowe kontakty z ciekawymi ludŸmi, wejœcie w nowe œrodowisko i poszerze-
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nie horyzontów, co w przysz³oœci mo¿e zaowocowaæ i nowym zwi¹zkiem, ale
nale¿y opanowaæ emocje i pracowaæ nad sob¹.

Klientka jest zadowolona, œmielej patrzy w przysz³oœæ, wyprostowa³a siê
i po twarzy b³¹ka jej siê nieœmia³y uœmiech. Mówi:

– Ta praca cha³upnicza to malowanie ceramiki, zdobiê wazoniki, popiel-
niczki, doniczki i ca³kiem dobrze mi to idzie.

– Wspaniale! Mo¿e pani zawsze to rozwin¹æ, kszta³ciæ siê w tym kierun-
ku, jest pani m³oda, talenty trzeba pielêgnowaæ, mo¿e pani siê zapisaæ na
kurs, do ogniska plastycznego, poznaæ tam nowych ludzi, a nawet iœæ na stu-
dia – Akademia Sztuk Piêknych... Jest pani m³oda...

– Myœla³am o Studium Sztuki, jest taka szko³a prywatna, nawet niedroga,
mo¿na siê kszta³ciæ zaocznie...

– Koniecznie trzeba to zrobiæ, od razu poczuje pani przyp³yw nowej energii!
– Ju¿ czujê. A co z nim? – to pytanie klientka zadaje ju¿ doœæ obojêtnie.
A z nim to jest tak:

CZAKRAM:
– Osobowoœæ niestabilna, rozchwianie emocjonalne, problemy wy-

niesione z domu rodzinnego stymuluj¹ zachowanie, Ÿle wykszta³co-
ny obraz kobiety powoduje, ¿e traktuje kobietê jak swoj¹ w³asnoœæ,
nie pozwala jej siê rozwijaæ, poniewa¿ widzi w tym zagro¿enie dla
siebie. Problem alkoholowy i k³opoty z prawem, to wzorce wynie-
sione z domu rodzinnego – brak wzoru ojca, zimna lub nad opie-
kuñcza matka. Koniecznoœæ udania siê do terapeuty i znalezienia
dobrego adwokata. Brak energii, by walczyæ i zdobyæ – musi mieæ,
jeœli nie ma tego, co chce, wpada w sza³.

– Ojej! Akurat dok³adnie tak jest! Sk¹d pani wie?
– Widzê, a poza tym znam ¿ycie. Nie jest to partner dla pani. Roz-

stanie by³o bardzo rozs¹dnym wyjœciem.
– Teraz, gdy ju¿ wszystko wiem i na pewno to zrobiê, chcia³abym

wiedzieæ, czy u³o¿ê sobie ¿ycie z kimœ innym i czy po zastosowaniu
siê do tych wszystkich rad spe³niê siê, czy dam radê, czy siê nie za³a-
miê, co zrobiæ, aby wytrwaæ. Bardzo bym chcia³a mieæ kogoœ przy
sobie, czy jest to mo¿liwe?

– Dobrze. Po³o¿ymy rozk³ad na 12 domów astrologicznych. Jest
tam wszystko – wszystkie zagadnienia i dziedziny przysz³ego nowe-
go ¿ycia.
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Proszê o wyciagniêcie dwunastu par kart (12 z Du¿ych Arkanów i 12 z Ma³ych)
MANDALA:

1. dom – Gwiazda + As Bu³aw to nowe uczucie i aktywnoœæ twórcza.
2. dom – Ksiê¿yc + 3 Bu³aw to nowa kreatywna wyobraŸnia i wynikaj¹ce

z tego mo¿liwoœci finansowe.
3. dom – Ko³o Fortuny + 6 Kielichów – na skutek w³asnych przemyœleñ

i odpowiedniego doboru towarzystwa i kontaktów z ludŸmi nast¹pi zmiana
w postrzeganiu otoczenia, da to mo¿liwoœci poszerzenia kontaktów, dalszej
nauki, a ¿e obok „stoi” w domu 4. Król Kielichów, spotkanie przy okazji
kogoœ dobrego, ciep³ego, odpowiedniego i wra¿liwego.

4. dom – Rydwan + Król Kielichów – stworzenie nowego zwi¹zku part-
nerskiego z kimœ wra¿liwym, dobrym i silnym.

W domu 5., od talentów i kreacji twórczej i biologicznej, uk³ada siê Trój-
ka Kielichów i W³adczyni, co mo¿e zapowiadaæ stworzenie dobrego ciep³e-
go domu, mo¿liwoœci zajœcia w ci¹¿ê (oczywiœcie zale¿y to tylko od pani,
zawsze wszystkiemu ma pani szansê zapobiec, jeœli pani nie zechce), dosta-
tek materialny, szczêœcie z dobrze spe³nianych obowi¹zków.
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6. dom – Wêdrowiec + As Denarów to mo¿liwoœæ rozpoczêcia w³asnej
dzia³alnoœci, ewentualnie wolny zawód. Dobry pocz¹tek.

7. dom partnerski – Moc + 4 Bu³aw mog¹ mówiæ o odkryciu nowych
mo¿liwoœci w partnerstwie i sposobie radzenia sobie we dwoje. Bêd¹ mo¿li-
woœci u³o¿enia zwi¹zku partnerskiego, w którym to pani bêdzie dominowaæ.
Trzeba jednak uwa¿aæ, aby nie zraziæ do siebie partnera i nie byæ apodyk-
tyczn¹, poniewa¿ mo¿e to groziæ rozstaniem, jeœli partner nie zaakceptuje
pani „rz¹dów” – obok w domu przemian jest Wie¿a Boga, która mówi o Ÿle
zbudowanym „gmachu szczêœcia rodzinnego”. Oczywiœcie nic siê jeszcze nie
sta³o. Jest to tylko ostrze¿enie i nale¿y temu zapobiec.

8. dom – Wie¿a Boga + 6 Bu³aw – konflikty na tle w³adzy sprawowanej
w domu, mog¹ daæ separacjê, czasowe lub trwa³e rozstanie z partnerem, a nie
nale¿y do tego dopuœciæ i postêpowaæ tak, aby na dobrym cz³owieku, które-
go Pani spotka na swej ¿yciowej drodze, nie odreagowywaæ swojego wcze-
œniejszego ¿ycia w nieudanym zwi¹zku z partnerem brutalem.

9. dom – S¹d Ostateczny + Giermek Mieczy to nauka, instytucja (szko³a),
któr¹ nale¿y skoñczyæ. Rozwijanie wiedzy równie¿ nie tylko w szkole, po-
trzeba rozwoju i samorealizacji, jak równie¿ warunki po temu.

10. dom, nazwany domem w³adzy, to obraz tego, jak cz³owiek spe³nia po-
k³adane w nim nadzieje oraz jak realizuje siê w uporz¹dkowanym œwiecie to
W³adca + 10 Denarów, czyli wielkie szanse na osi¹gniêcie dobrego statusu
materialnego, presti¿owego, mo¿liwoœci realizacji na polu zawodowym i wœród
ludzi. Nobilitacja. Nie wolno jednak „ogl¹daæ siê do ty³u”, nale¿y pamiêtaæ,
¿e to, co by³o z³e w pani ¿yciu minê³o bezpowrotnie i ju¿ nigdy nie wróci
i kroczyæ dumnie now¹ drog¹.

11. Dom – S³oñce + 10 Kielichów – to harmonijny rozwój wszelkich spraw
zwi¹zanych z uczuciami, pozbycie siê resztek starych negatywnych emocji,
szczêœcie rodzinne, harmonia, ¿ycie w zgodzie ze sob¹ i sw¹ struktura psy-
chofizyczn¹. Dobry kontakt z dzieckiem i ewentualnym partnerem.

Dom 12. (dom s³abych punktów) – Kap³anka + Giermek Kielichów – to
nierealne marzenia i powrót do przesz³oœci. Nie wolno pani myœleæ o tym, co
by³o, nie mo¿na snuæ wizji na temat partnera z przesz³oœci, nie bujaæ w ob³o-
kach i nie szukaæ uczucia tam, gdzie byæ go nie mo¿e, a wszystko bêdzie dobrze.

Reasumuj¹c: czeka pani¹ nowe ¿ycie, ale trzeba daæ sobie szansê i pomóc
losowi. Wszystko bowiem zale¿y od tego, jaki pierwszy krok pani zrobi. Pierw-
szym krokiem powinna byæ samorealizacja, zdobycie wykszta³cenia, pozna-
nie nowych ludzi, a reszta zacznie siê uk³adaæ sama.
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II SEANS

Analizuje p. Beata Lipiec, absolwentka Studium.
Kobieta lat oko³o 30. Dobrze ubrana. Trochê za krzykliwa bi¿uteria (z³o-

to). Samotna matka (jedno dziecko, 7 lat), ma problem: czy powinna wnieœæ
sprawê do s¹du o podwy¿szenie alimentów. Rozmowa polubowna z by-
³ym mê¿em nie odnios³a skutku – powiedzia³, ¿e jak bêdzie móg³, to
bêdzie dawa³ wiêcej dobrowolnie, ale na razie nie ma, prosi³, aby nie
wnosi³a sprawy.

Przek³ada praw¹ rêk¹ do siebie.
CZAKRAM na ni¹:
– Nie jest pani sama, ma pani kogoœ. Prawda? Partner pani jest

doœæ dobrze sytuowany, mo¿e ma w³asn¹ firmê lub dobrze p³atne
stanowisko. W domu panuje harmonia, mi³oœæ, dostatek i dobro-
byt, który bêdzie wzrasta³. Pani nie pracuje?

– Nie, nie pracujê... Faktycznie, ¿yjê w konkubinacie
z moim obecnym partnerem ju¿ parê lat, ale nie pobieramy
siê, wolê figurowaæ jako samotna matka... On ma w³asny
zak³ad, wszystko siê zgadza.

– Aha, no tak... Ma pani du¿e mo¿liwoœci usamodzielnie-
nia siê, warto o tym pomyœleæ, mo¿e pani pracowaæ w „mê-
¿a” firmie...

– Pocz¹tkowo pracowa³am, jestem fryzjerk¹, to zak³ad
fryzjerski – tak siê poznaliœmy..., ale teraz ju¿ nie muszê...

– No tak... Teraz spytamy o te nieszczêsne alimenty...
ale najpierw u³o¿ê na mê¿a, jaki to cz³owiek, jak mu siê
wiedzie i dlaczego boi siê podwy¿ki:

Dajê karty do potasowania i prze³o¿enia.
CZAKRAM na niego:
– Karta wiod¹ca – Rydwan sugeruje nakaz wyrobienia silnej woli,

poczucia godnoœci i obowi¹zkowoœci. Brak tych cech mo¿e sugero-
waæ, ¿e cz³owiek ten, maj¹c ogromn¹ wiedzê (Eremita), nie potrafi
siê zrealizowaæ. Prze¿ywa wiêc rozterki, zamyka siê w sobie i nie
potrafi siê zrealizowaæ (Œmieræ, Eremita). Byæ mo¿e jest to spowo-
dowane rozpadem zwi¹zku lub z³¹ kondycj¹ finansow¹ firmy (Wie-
¿a Boga). Potrzebuje ¿ony (kochanki), aby uporz¹dkowaæ swoje ¿ycie
codzienne (W³adca na drugiej pozycji i W³adczyni na szóstej). Gdy
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to osi¹gnie, stanie na nogi, poniewa¿ bêdzie mia³ motywacjê do dzia³ania
i pójdzie do przodu odwa¿nym krokiem (Rydwan).

¯ona go opuœci³a, dom mu siê zawali³ i jest to te¿ przyczyn¹ k³opotów
w firmie.

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ niechêci do p³acenia wy¿szych alimentów jest
kiepska sytuacja finansowa.

Klientka pyta:
– ¯ona go opuœci³a? Nie o¿eni³ siê po raz drugi...
– ¯ona, czyli pani – wyjaœniam – To pani przecie¿ mê¿a zostawi³a...
– No tak... zakocha³am siê...
– No trudno, na mi³oœæ nie ma rady. Dobrze, ¿e chocia¿ pani uk³ada siê

wspaniale, bo m¹¿, choæ ma doœæ siln¹ osobowoœæ, jest z lekka pod³amany,
dobrze by by³o, aby sobie u³o¿y³ ¿ycie osobiste...

– Jak za³o¿y now¹ rodzinê, to w ogóle przestanie p³aciæ...
– Nie przestanie. Ma poczucie obowi¹zku (Rydwan, W³adca), córkê kocha

(Kap³anka), po prostu musi mieæ dobry, ciep³y dom, aby móg³ lepiej praco-
waæ. Prawdopodobnie ma w³asn¹ dzia³alnoœæ, która trochê kuleje...

– Nie tylko trochê..
– No w³aœnie!
– Zapytam teraz o kondycjê firmy by³ego mê¿a.

PIRAMIDKA:

Karta wiod¹ca sugeruje jednoczeœnie harmoniê, jak i klêskê (Œwiat). Kar-
ty po lewej stronie to wszystko to, co jest do „przerobienia”, poniechane,
nieza³atwione.
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Mia³y miejsce manipulacje i krêtactwa z urzêdem (S¹d, Demon), ale równie¿
niekompetencja (Demon – antynorma), niepilnowanie spraw, byæ mo¿e nie p³a-
ci³ podatków przez jakiœ czas (Demon, Wie¿a). Nale¿y pójœæ do tego¿ urzêdu,
byæ mo¿e z prawnikiem albo samemu dobrze przygotowanym (Kap³an) i za³a-
twiæ, wyciszyæ, zamkn¹æ, zahamowaæ sprawê (Wisielec). Niezrobienie tego mo¿e
siê skoñczyæ bankructwem (Wie¿a, Wêdrowiec) i koniecznoœci¹ zaczynania
wszystkiego od pocz¹tku, ale bêdzie ju¿ trudniej – „okno na œwiat” siê zatrza-
œnie, cz³owiek przestanie byæ wiarygodny.

Sytuacja jest rzeczywiœcie nieciekawa. By³y m¹¿ nie p³aci wiêcej, bo nie mo¿e,
przynajmniej teraz. Podwy¿szanie w tej sytuacji alimentów przez s¹d spowo-
duje tylko to, ¿e w ogóle przestanie p³aciæ i zacznie pani¹ traktowaæ jak osobi-
stego wroga. Nale¿y przeczekaæ, a nawet mu pomóc, na przyk³ad napomkn¹æ,
aby poszed³ do urzêdu i poza³atwia³ sprawy, pop³aci³ nale¿noœci.

Poda³am tu dwa przyk³ady – dwa problemy. W czasie seansu ludzie pytaj¹
jeszcze o inne sprawy, jeœli jedna siê wyjaœni. Porusza siê wiele w¹tków. Te
dwie kobiety pyta³y równie¿ o dzieci, o ich talenty i predyspozycje, ale wszyst-
kiego nie bêdê przytaczaæ.




