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Tarot w moim życiu – 
krótki wstęp od autora

Wojownik światła medytuje. Siada spokojnie w swoim na-
miocie i z ufnością powierza się Boskiemu światłu. Nie myśli 
o niczym, odrywa się od pogoni za przyjemnościami, wyzwa-
niami, objawieniami i pozwala, by ukazały mu się w całej 
krasie jego talenty i umiejętności. Nawet jeśli nie dostrzega ich 
od razu, owe talenty i umiejętności rządzą jego losem i wpły-
wają na dzień powszedni. Kiedy medytuje, nie jest już jedynie 
sobą, lecz nikłą jak iskierka cząstką Duszy Świata. Te chwi-
le pozwalają mu pojąć, za co jest odpowiedzialny i działać 
w zgodzie z tą wiedzą. Wojownik światła wie, że w zaciszu 
jego serca istnieje pewien ład, który wskazuje mu drogę. 

„Podręcznik wojownika światła” – Paulo Coelho 

Pierwszy raz ujrzałem te karty przez przypadek w zwykłej 
księgarni. Byłem wtedy jeszcze nastolatkiem. Do książ-
ki dołączona była talia kart Tarota marsylskiego. Był to 
ostatni egzemplarz na półce, więc kupiłem go bez zastano-
wienia. Jak tylko wróciłem, od razu rozpakowałem zakup 
i zacząłem samodzielnie wgłębiać się w temat. Od tego 
momentu nabywam wiedzę dotyczącą Tarota. 
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Na początku, kiedy pierwszy raz rozłożyłem karty na moją 
osobistą sprawę, pamiętam, jak Tarot pokazał trafnie moją 
sytuację oraz to, co mnie wtedy martwiło. Co więcej, w roz-
kładach na przyszłość wskazał również na pewne wydarzenia 
z różnymi szczegółami. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, 
ale pojawił się również lęk. Tarot jednak mnie zafascynował 
i wzbudził moją ciekawość, ale wtedy to jeszcze go nie rozu-
miałem. Postanowiłem więc uczyć się tej trudnej sztuki czy-
tania kart Tarota. Postanowiłem rozwijać zdolność widzenia 
spraw za pomocą tych magicznych kart. 

Przez wiele lat najważniejszą dla mnie sprawą było po-
znawanie symboli wizerunków Tarota i jego języka. Intere-
sowała mnie też kwestia zastosowania tych kart w prakty-
ce. Dzięki doświadczeniu, wiedzy o Tarocie, wieloletniemu 
treningowi i pracy nad rozwojem duchowym, osobistym 
doszedłem do takiej wprawy, że dziś w czytaniu życia czło-
wieka nie potrzebuję już kart. Wystarczy mi tylko moja 
intuicja i człowiek siedzący w gabinecie albo jego zdjęcie. 
Wtedy czytam w nim jak w otwartej księdze. Wystarczy, 
że nastawię się, tj. mój umysł, na odbiór wiedzy i wtedy 
uruchamia się to coś. Dziś już wiem. Tarot, praca z nim 
uruchamiają szósty zmysł oraz rozwijają intuicję do granic 
jasnowidzenia. Dzięki temu, po wielu przemyśleniach, po-
przez tę książkę mogę podzielić się z Tobą metodami, do-
świadczeniami, wiedzą o Tarocie i nie tylko.

Te niezwykłe karty od wielu wieków służą ludziom do 
przewidywania przyszłości. Przetrwały do dziś. Nadal okry-
te są mgłą tajemnicy. Wokół nich narosło wiele dziwnych 
i niezrozumiałych mitów. Mają w sobie dużo ukrytych zna-
czeń, bowiem są one symbolami naszego życia. Tarot jest 
wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. Tak samo skompli-
kowany jak ludzkie istnienie. W nim zamyka się cały ludzki 
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świat – życie, marzenia, dążenia, siła i słabość. Tarot to od-
zwierciedlenie życia.

Pamiętajmy również, że współcześnie o Tarocie wiemy 
już dużo. Jest wiele książek prezentujących ten temat. Dziś 
jesteśmy świadomi tego, że Tarot może służyć radą i po-
mocą w trudnych momentach życia, ale nie podejmie za 
nas ważnych życiowych decyzji! Może tylko pomóc zrozu-
mieć otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego w profesjonal-
nym doradztwie najlepsze są, według mnie, uniwersalne, 
klasyczne karty Ridera Waite’a. Symbole tych kart są czy-
telne dla naszej podświadomości; pozwalają też skutecznie 
prognozować. Wykorzystuje się je także do pracy diagno-
stycznej, a nawet terapeutycznej. Polecam tę talię. Według 
mnie charakteryzuje się ona prostotą; jest uniwersalna. 

Dziś, patrząc z pewnej perspektywy, rozumiem, że praca 
tarocisty polega nie tylko na przepowiadaniu przyszłości, 
ale również na tym, by udźwignąć te trudne informacje, 
z jakimi przychodzą klienci. Dziś, jako praktykujący ta-
rocista, spotykam się z wieloma problemami, tragicznymi 
historiami i bardzo trudnymi emocjami. Tarot nie tylko 
przepowiada. Jest to doskonałe narzędzie diagnostyczne 
pokazujące takie prawdy, których nie dostrzegamy. Sym-
bolizuje wiedzę, która pomaga żyć. Ujawnia sprawy, któ-
re dają nam świadomość sytuacji. Czasem są one trudne. 
Tarot diagnozuje przyczyny (źródła) problemów i trud-
nych sytuacji. O tym należy zawsze wiedzieć, jeśli chcemy 
pomagać. 

Tarot zawsze może coś zasugerować, niekiedy zainspirować 
czy nawet ostrzec człowieka, aby uważał na pewne sytuacje lub 
zadbał o siebie. Czasem Tarot chce, abyśmy coś przemyśleli, 
pomyśleli o istotnych sprawach, ale nie wolno straszyć czy in-
formować wiedzą w sposób narzucający się, nachalny. O tym 



będzie ta książka. To w niej przekażę Ci moje refleksje, wska-
zówki, ćwiczenia i doświadczenia związane z Tarotem i pracą 
jako tarocisty. Tak naprawdę chcę Cię nauczyć, jak wykorzysty-
wać szósty zmysł (intuicję) w odczytywaniu kart Tarota! 

Książka ta zasadniczo ma być wskazówką, przede wszyst-
kim pomocą do samodzielnej nauki technik czytania kart 
Tarota; można z niej korzystać samemu, ale może ona rów-
nież służyć do nauki na kursach i treningach. Świadomie 
zrezygnowałem z trudnego, specjalistycznego i niezrozu-
miałego języka i nazewnictwa ezoterycznego. Wieloletnie 
doświadczenie nauczyło mnie, że nie ma sensu gmatwać 
prostych spraw. Pisząc ten poradnik, nie siliłem się na teo-
retyczne wywody, by nie wprowadzać zamętu. Chcę, by ta 
książka służyła Ci jak najlepiej, by każdy sam, poprzez od-
powiednie ćwiczenia i wskazówki w niej zawarte, odkrywał 
tajemnice Tarota, umysłu wewnętrznego i technik odczytu. 
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Wolna wola 
w odczytywaniu 

przyszłości

Człowiek idzie przez teraźniejszość z zawiązanymi oczyma. Może jedynie przeczuwać 
i odgadywać, co właściwie przeżywa i będzie przeżywać. Dopiero później odwiązuje mu się 
opaskę z oczu, a on, spojrzawszy w przeszłość, stwierdza, co przeżył i jaki to miało sens... 

– Milan Kundera

Zapewne każdy z nas chociaż raz w życiu zastanawiał się 
nad tym, czy życiem człowieka kieruje tak naprawdę ka-
prys losu, czy jednak wolna wola. 

Jest to pytanie, przed którym stanęli najwięksi myśliciele, 
ludzie nauki i filozofowie świata. Jest to pytanie, które na-
dal stale się zadaje i rozważa. To pytanie stawia sobie każdy 
z nas. Prowadzi ono do zagadnienia wiary – zagadnienia 
dokonującego automatycznego podziału. 

W umysłach większości ludzi przeznaczenie i wolna wola 
to koncepcje wzajemnie się wykluczające i niedające się 
równocześnie dowieść. Jeśli uznajemy wiarę w los i prze-
znaczenie, to fakt ten automatycznie zawiera pogląd, że 
przebieg naszego życia jest na dobre i złe ustalony przez 
siłę wyższą, na którą nie mamy wpływu i której nie może-
my kontrolować. Jeśli uznajemy wolną wolę, to równa się 
to przyjęciu, że wierzymy we własną autonomię i jesteśmy 
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wolnymi strzelcami, których życie zależy tylko od  wła-
snych umiejętności, osiągnięć, wyborów, decyzji, działań. 
Uważam, iż obie koncepcje są prawdziwe. Przemyśl też 
moje poniższe zagadnienia. Zastanów się przez chwilę. Co 
o tym sądzisz? Jak odpowiesz sobie na poniższe pytania?

Czy życie człowieka jest zaplanowane i zapisane przez siłę wyższą, 
przez Boga, gwiazdy, a może na przykład przez geny? 
Czy możesz mieć wpływ na datę (dzień i godzinę) 

i miejsce (kraj, kontynent) swoich urodzin?
Czy los stanowi nieuniknioną i niezmienną siłę? 

Czy wolna wola jest naszą iluzją, czy jednak rzeczywistością? 
Czy my, ludzie, mamy możliwość wyboru i działania, wpływania 

na nasze życie, by zrealizować swoje plany? 
Czy możemy mieć wszystko?

Czy możemy zrobić wszystko?

Zagadnienia wolnej woli i przeznaczenia nurtowały 
mnie od wielu lat. Bardzo często jasnowidz jest oskarża-
ny o to, że oddziałuje na klienta, koduje go lub wpływa 
na jego życie swoimi odczytami. Czy tak jest naprawdę? 
Jako tarocista i znawca astrologii, nie mogę zaprzeczyć 
istnieniu losu. Na przykład wielu ludzi rodzi się w za-
możnych rodzinach i to jest właśnie ta droga dana od 
losu, to przeznaczenie, ale są ludzie, którzy żyją od dziec-
ka w skrajnej biedzie. Czy to przeznaczenie? Taka jest 
rzeczywistość! Tak naprawdę każdy widzący przyszłość 
odczytuje to, co człowiekowi jest przeznaczone, i mogą 
to być na przykład jego cechy charakteru, temperament, 
uzdolnienia, pewne przeznaczone mu wydarzenia czy 
okoliczności, jakie się pojawią. Jako jasnowidz uważam 
(i to podpowiada mi intuicja), iż pewne drogi życia są 
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nam przeznaczone, a na inne mamy duży wpływ. Mogą 
to być dwie lub trzy drogi, a może więcej. Ale ścieżki 
przeznaczenia możemy zmieniać! Możemy iść tam, gdzie 
chcemy. Nie zmienimy jednak swojej daty i miejsca uro-
dzenia. Nie możemy cofnąć czasu! Drzewo pomarańczy 
nie będzie rosło na Syberii. Na pewne rzeczy po prostu 
nie mamy wpływu. Uważam też, iż wolna wola, możli-
wość wyboru i kreowania życia są również nam zapisane, 
dane od losu, byśmy mogli się rozwijać! Wolna wola to 
wolność wyboru, a ona pozwala człowiekowi się rozwi-
jać. Jednak jedni ludzie wybierają drogę rozwoju, drogę 
dobra, a inni wybierają drogi złe, stając się przestępcami. 

Uważam również, że los i wolna wola nie wykluczają 
się wzajemnie. Być może wiele wydarzeń w naszym życiu 
i wiele związków z innymi ludźmi jest w pogotowiu, a pew-
ne drogi życia zostały dla nas przeznaczone. Nie są one wy-
zbyte czynnika dowolności, gdyż to od nas zależy, jak sobie 
z tym wszystkim poradzimy i jaką drogę wybierzemy. Prze-
myśl poniższą metaforę:

„LOS – to karty, które dostaliśmy w określonym rozdaniu 
(naszej gry zwanej życiem), a WOLNA WOLA – to sposób, 
w jaki je rozgrywamy...”.
 
I zgadzam się z tą metaforą bez zastrzeżeń, gdyż patrząc 
w taki sposób, możemy zająć swoje miejsce w świecie 
i swobodnie w nim działać, nie ograniczając się tylko do 
roli biernego uczestnika. W życiu dostajemy wiele kart – 
talenty, umiejętności, zdolności, predyspozycje, cechy cha-
rakteru, a jak je wykorzystamy? Jak nimi pokierujemy? 
Którą drogę wybierzemy? Jak wykreujemy siebie i swoje 
życie? Zależy to tylko od nas!
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Za zagadnieniami istnienia lub nieistnienia losu kryje się 
sprawa przyczynowości, czyli tego, że jakieś niewidzialne 
siły zmuszają nas do robienia pewnych rzeczy, zachowywa-
nia się w określony sposób, bycia w określonych miejscach, 
w określonym czasie itd. Wiele sformułowań, zwłaszcza 
w astrologii czy numerologii, jest błędnie rozumianych. 
Mnóstwo razy słyszałem, jak wiele osób mówi na przykład: 
„To przez to, że mam Marsa w Baranie”, „Jestem nega-
tywnie wibrującą numerologiczną 5” albo „Mam nadmiar 
jedynek w portrecie numerologicznym, dlatego jestem im-
pulsywny/a, niecierpliwy/a, kłótliwy/a”, „A wróżka powie-
działa mi, że moje linie papilarne na dłoni dają mi taki 
charakter i trudne życie”. Jako odpowiedź na takie stwier-
dzenia do przemyślenia zawsze przytaczam dylemat:

 – Czy nasza impulsywność, niecierpliwość i kłótliwość wynika 
z obecności Marsa w Baranie, nadmiaru jedynek w portrecie 
numerologicznym lub z bycia 5 numerologiczną? 

 – Czy też owe konfiguracje odzwierciedlają tylko fakt, że jeste-
śmy impulsywni, niecierpliwi, kłótliwi? 

 – Czy nasz trudny charakter kształtuje linia papilarna na dłoni, 
a może ta linia stanowi jednak pewne odzwierciedlenie tego, co 
jest?

Prawdziwy jest według mnie ten drugi punkt widzenia, 
gdyż planety i liczby, linie papilarne dłoni i układy papie-
rowych kart Tarota same w sobie nie kierują nami i nie 
zmuszają nas do zachowywania się w taki czy inny sposób, 
lecz są w pewnym sensie zwierciadłami, symbolami, infor-
macjami – tym, co już jest. Te symbole często pokazują 
to, co zostało nam zapisane, zakodowane, ale pokazują też 
skutki lub konsekwencje naszych działań, myśli i odczuć. 
W układach planet i liczb odbija się tylko nasze funk-



cjonowanie w świecie na dziś, wczoraj, ale też i na jutro. 
Krótko mówiąc, jesteśmy swoimi horoskopami, układami 
znaków, a nasz układ znaków, np. horoskop, portret nu-
merologiczny czy rozkład Tarota, to my, i nie ma w tym 
żadnej przyczynowości, bowiem czytać z horoskopu astro-
logicznego, portretu numerologicznego czy z układu kart 
Tarota i linii na dłoni znaczy trzymać zwierciadła i czytać 
ludzkie sprawy, które możemy zmieniać. To tak jak pa-
trzeć na taflę jeziora,  widzieć w nim odbicie nieba i czytać 
układ odbijających się chmur!
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Odczyt dywinacyjny –
czym jest 

i dlaczego pomaga?

Nic na świecie nie zdarza się przez przypadek. 
– Paulo Coelho

Odczyt dywinacyjny to sesja z udziałem jasnowidza lub 
tarocisty, który ma zdolność nawiązywania pewnego kon-
taktu parapsychicznego z pewną wiedzą energetyczną lub 
dostrajania się do sytuacji pytającego. Metody używane 
do odczytów dywinacyjnych różnią się; zależą one od oso-
by, przy czym najpopularniejszymi technikami są: Tarot, 
psychometria, ekspertyza radiestezyjna, jasnowidzenie ze 
zdjęcia, czytanie z ręki, runy, pismo automatyczne. Takie 
techniki pomagają wielu osobom i w wielu aspektach. Moje 
obserwacje potwierdzają, że jest wiele powodów, dla któ-
rych ludzie odwiedzają tarocistów czy nawet jasnowidzów. 

Dywinacja i odczyty jasnowidzeniem, metodami nie-
konwencjonalnymi pozwalają nam wszystkim zobaczyć 
więcej niż jedną możliwość działania w przyszłości. Więk-
szość ludzi potrzebuje takiego odczytu, aby poznać rozwój 
sytuacji jakiejś sprawy, tematu. Chcą zrozumieć obecną 
sytuację, problemy życia. Szukają źródeł problemów, kie-



24

dy jakaś sprawa utknęła w martwym punkcie. Jeśli sesja 
Tarota lub jasnowidzenia poprowadzona jest konstruk-
tywnie, może ona naprawdę wiele nam pomóc. Dlatego 
nie zgadzam się z twierdzeniem, że techniki dywinacyjne 
ograniczają nasze decyzje! 

Tak naprawdę nasze czyny są najczęściej w dużym stop-
niu zależne od punktu widzenia. To, jak widzimy spra-
wę, wpływa na jej rozwiązanie W ten sposób kształtuje 
się przyszłość. To, jak widzimy obecną sytuację, w przy-
szłości przynosi skutki. My sami generujemy nieświado-
mie pewne wydarzenia. Dlatego po otrzymaniu przekazu 
z kart Tarota możemy go przemyśleć, a dzięki temu zmo-
dyfikować nasze obecne działania. 

Podam przykład. Jeśli człowiek boi się czegoś w swoim 
życiu, będzie się wycofywać. Co więcej? Będzie to nieść 
pewne konsekwencje. Dlatego też, jeśli u kogoś takie-
go zmieni się punkt widzenia, sposób myślenia, może 
on zmienić podejście do konkretnych sytuacji, dzięki 
czemu jednostka przestanie być bezwolnym narzędziem. 
Dywinacja (tj. odczyt sytuacji życiowej za pomocą jasno-
widzenia lub Tarota) jako wskazówki czy prognozy jest 
według mnie metodą konstruktywną. Seans konstruk-
tywny to taki, w którym tarocista potrafi różnicować in-
formacje typu: czy karty pokazują tendencję, którą moż-
na zmienić, skutek, czy jednak fakt, na który nie mamy 
wpływu. Wróżbiarstwo jako ostateczne wyroki, które wy-
dają nieprofesjonalne wróżki, może być nawet szkodliwe.

Trzeba wiedzieć, że w chwili odczytu z kart Tarota lub ja-
snowidzenia dane wydarzenie już istnieje na poziomie ener-
getycznym lub podświadomym i tylko dąży do ukazania się 
w świecie fizycznym. Dlatego człowiek w pewnych przy-
padkach może wpłynąć na swoje życie, a przez to uniknąć 
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przykrych sytuacji, jakie pokazują karty. Ale warto wiedzieć 
też i to, że gdy jakaś decyzja już została podjęta (choćby 
tylko nieświadomie), sytuacja staje się, a nawet jest już fak-
tem, który będzie miał miejsce w przyszłości nieświadome-
go pytającego klienta. Pytający być może jeszcze nie wie, 
co się wydarzy, ale powinien wiedzieć, że wybory podejmo-
wane dziś, często na poziomie nieświadomym, powodują, 
że to wydarzenie, skutek decyzji, tendencja stanie się, za-
manifestuje. Wtedy w odpowiednim czasie wykonany od-
czyt za pomocą jasnowidzenia czy kart Tarota sprawdza się 
najdokładniej. 

Bywa jednak i tak, że przyszłość dopiero się kształtuje; 
jest ona nieskrystalizowana. Wtedy nie dostaniemy odpo-
wiedzi, bo jej nie ma. Czasem jest też tak, że decyzja nie 
jest lub nie została podjęta i wtedy jeszcze praktycznie 
wszystko może się zdarzyć, bo sprawa nie jest przesądzona 
i prognoza może zależeć od formy zapytania. Może ona 
całkowicie lub częściowo minąć się z rzeczywistym obro-
tem rzeczy. Często w takich przypadkach karty nie chcą 
pokazywać dalszych sytuacji; blokują się z powodu tego, 
że człowiek zatrzymał się i nie podejmuje kolejnych kro-
ków, nie dokonuje wyborów, stoi na rozdrożu życia i nie 
wie, jaki kierunek obrać, jaką decyzję podjąć. Często jest 
tak, że karty blokują się u tych osób, które nie wiedzą, 
czego chcą od życia i jak nim pokierować. Wtedy karty 
nie chcą mówić, jeśli w podświadomości klienta jest chaos, 
wewnętrzny bałagan, strach. Człowiek zawsze ma wybór 
i wolną wolę. Zawsze może przyjąć wiedzę dla swojego do-
bra lub ją odrzucić. Może kierować się intuicją, wewnętrz-
nym głosem, zmysłem  lub głosem intelektu, kalkulacji, 
zimnych analiz. Jednak intuicja zawsze prowadzi nas ku 
lepszemu, jeśli jej zawierzymy!
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Wizja z jasnowidzenia lub z odczytu Tarota sprawdza 
się również dlatego, że każdy człowiek ma w sobie pewien 
wzorzec – jakiś psychiczny, mentalny, energetyczny kod. 
Bardzo często jest tak, że te wzorce u ludzi są ukryte. Na 
co dzień nie dostrzegamy ich (tych wzorców), bo ludzie 
zakładają maski. One nie manifestują się dziś. Pojawia-
ją się w pewnych określonych momentach życia lub uru-
chamiają pod wpływem określonych doświadczeń. Dzięki 
dotarciu do tych energetycznych wzorców można prze-
widzieć, jak dany człowiek będzie realizował się w życiu, 
jak będzie traktował swój związek, jak będzie spełniał się 
zawodowo, jak będzie reagował na określone sytuacje.

Pamiętaj czytelniku! Przeznaczona jest nam także wol-
na wola! Dzięki wyborom człowiek decyduje, czy chce się 
rozwijać, czy też nie.  A wiedza, wizja o przyszłości uzy-
skane za pomocą jasnowidzenia jasnowidzenia lub jakiejś 
innej techniki dywinacyjnej, np. Tarota, są dostrzeżonymi 
skutkami szczególnych wydarzeń leżących na drodze życia 
danego człowieka. 

Przyzwyczajenie człowieka tworzy pewne wzorce, które 
mogą zostać odczytane przez kogoś innego, kto potrafi je 
dostrzec. Można je doskonale odczytywać za pomocą ja-
snowidzenia! Każdy człowiek w życiu kieruje się nawyka-
mi, rytuałami, przyzwyczajeniami. Każdy z nas ma wła-
sny sposób myślenia czy reagowania na daną sytuację. Co 
więcej?  Nasze aktualne położenie wynika z decyzji podej-
mowanych w przeszłości. A zatem wybory dokonywane 
dzisiaj wywierają wpływ na nasze sytuacje w przyszłości, 
a nawet tworzą przyszłość. Można to porównać do nie-
widocznej myśli, która poprzedza działanie. A wypadki, 
które dopiero nastąpią, poprzedzane są tak jakby cieniem, 
zapowiedzią w świecie subtelnym. Dzięki wykorzystaniu 



percepcji parapsychicznej można uzyskać pewne informa-
cje o tych zdarzeniach i przekazać je pytającemu. Jest to 
możliwe prawdopodobnie dlatego, że ludzie na ogół nie 
zmieniają schematów swojego postępowania, sposobów 
myślenia, a każda akcja powoduje reakcję. Wiemy prze-
cież, że nasze myśli oddziałują na nasze emocje. Emocje zaś 
wpływają na zachowania, na nasze działanie. Myśl, emo-
cja i działanie tak naprawdę tworzą naszą przyszłość. Być 
może jest to ten mechanizm, pewien kod pozwalający po-
znać przyszłość. 
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Intuicja
w odczytywaniu Tarota

Posiej czyn, a zbierzesz przyzwyczajenie; posiej przyzwyczajenie,  
a zbierzesz charakter; posiej charakter, a zbierzesz swój los.

– William James

Rozszyfrowanie przesłania, które śle nam Tarot po ułoże-
niu kart w wybrany rozkład, jest sztuką trudną, aczkolwiek 
możliwą do opanowania, pod warunkiem że interpretator 
(tarocista) ma pewne zdolności parapsychologiczne (jasno-
widzenie, intuicja) oraz cechuje go określony rodzaj wy-
obraźni. Dobry tarocista, choćby nawet zaprzeczał temu 
dany układ kart, szczególnie często będzie korzystał bardziej 
ze swej intuicji niż ze standardowych intelektualnych analiz 
i interpretacji. A im lepiej tarocista potrafi rozróżniać i inter-
pretować wrażenia intuicyjne, tym lepiej potrafi diagnozo-
wać różne problemy.

Wiedza o tym, jak interpretować rozkład kart Tarota, jest 
wynikiem uczenia się i nabywania określonych umiejętno-
ści. Niektóre wypływają z wiedzy dotyczącej tradycyjnego 
znaczenia poszczególnych kart Tarota, inne natomiast to 
wynik intuicji, a także wyćwiczenia myślenia symboliczne-
go, kreatywności w czytaniu kart i ich symboliki. To także 
wynik interpretowania symbolu w określonym kontekście.
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Czytanie z rozkładu kart Tarota wynika z umiejętności ko-
munikowania się z podświadomością, a także nadświadomo-
ścią. Podobnie jak w przypadku każdej innej sztuki, sukces 
w czytaniu Tarota zależy po pierwsze od ilości zainwesto-
wanego w to czasu i podjętego wysiłku, a następnie od na-
bytego doświadczenia. Sukces jest tym większy, im bardziej 
zwracamy uwagę na intuicję. Jest on jeszcze większy, jeśli 
potrafimy osiągnąć nadświadomy stan umysłu!

Niewątpliwie naturalne uzdolnienia, jak jasnowidzenie 
i intuicja, bardzo się przydają i są niezwykle ważne w pracy 
każdego dobrego tarocisty, gdyż ułatwiają pracę w czytaniu 
Tarota. Może się też okazać, że po prostu tarocista „jest do-
bry” w odczytywaniu symboli i odbieraniu informacji, jaką 
przekazuje mu jego umysł, czyli intuicja (jego podświa-
domość). Ponadto można stwierdzić, że w miarę ćwiczeń 
i praktyki z Tarotem tarocista rozwija zdolności parapsy-
chiczne w postaci wyostrzonej intuicji i jasnowidzenia – kie-
dy to podejmuje i rozwija ten, a nie inny wątek myśli lub 
kiedy podąża za przekazem intuicyjnym, który na pozór nie 
ma nic wspólnego z kartami w rozkładzie.

Z doświadczenia wiem, że czasem pojawiają się w głowie 
słowa, które koniecznie trzeba wypowiedzieć albo przemil-
czeć; czasem są to obrazy, dźwięki, wizje, odczucia, wra-
żenia. Niekiedy następuje silna reakcja fizyczna w postaci 
drżenia, mrowienia, zimna, gorąca lub skurczu albo bólu. 
Ale jeśli mamy zwykłe przeczucia, warto informować pyta-
jącego, że uda mu się zrealizować pomysł. 

Jeśli pojawiają się różne wrażenia, odczucia, każdy taro-
cista wiedzieć winien, że są to ważne informacje dotyczące 
jego klienta, które musi wziąć pod uwagę, odczytać, dopy-
tać się o nie lub zinterpretować. Stawiając Tarota, trzeba 
koniecznie zwracać uwagę na wszelkie subtelne odczucia, 



jakie pojawiają się w umyśle lub w ciele, gdyż każde z nich 
coś sygnalizuje. Jeśli tarocista potrafi je rozróżniać, inter-
pretować, to tym bardziej dynamiczny, silniejszy, efektyw-
niejszy, a nawet skuteczniejszy jest kontakt między nim, 
kartami i pytającym. 
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Giermek pucharów – To zalotnik, artysta, życz-
liwy, serdeczny mężczyzna o chłopięcym sercu 
lub ktoś młody o upodobaniach artystycznych. 
Oznacza wiadomości związane z życiem, zapro-
szenie do miłości. Negatywnymi stronami karty 
są złudne obietnice. To symbol młodego, próżne-
go lub kłamliwego intryganta. Karta symbolizuje 

także nieprzyjemne niespodzianki, niedyskrecję czy oszustwo.

Rycerz pucharów – Na tej karcie przedsta-
wiony jest marzyciel, indywidualista, często 
zakochany, uroczy i uczuciowy partner, który 
ulega silniejszym kobietom. Ta karta pokazu-
je przyjaznego, trochę zapatrzonego w siebie 
mężczyznę. W niektórych układach wskazu-
je na inną orientację seksualną. To też karta 

meandra artystycznego i osoby zainteresowanej szeroko 
pojętą tajemnicą. Mówi o kierowaniu się intuicją przy 
rozwiązywaniu problemów. Drugą stroną tej karty w nie-
których układach jest wiara w nierealne obsesje. Pokazuje 
perwersje seksualne.

Królowa pucharów – Symbolem tej karty jest 
nadwrażliwa, refleksyjna artystka, bogata oso-
bowość, marzycielka, introwertyczka, kochająca 
kobieta. To symbol wszelkiego rodzaju niespeł-
nienia oraz marzycielskiej, obdarzonej intuicją 
kobiety. Negatywnie ta karta to symbol osoby 
przewrotnej, niegodnej zaufania, zmiennej, ko-

biety nieradzącej sobie z życiem.
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Król  pucharów – Symbolem tej karty jest 
przyjazny introwertyk, który łagodzi konflik-
ty, a także artysta. Oznacza odwzajemnione 
uczucia. Często jest to symbol życzliwie uspo-
sobionego fachowca, zajmującego dobre sta-
nowisko, przejawiającego duże zdolności do 
kierowania ludźmi. Negatywnie ta karta po-

kazuje hipokryzję, nieuczciwego konkurenta w interesach, 
a w sprawach zdrowia oznacza kłopoty z nałogami.

MIeCze  –  żywioł  powietrza,  komunikacja,  intelekt, 
walka

as  mieczy – Karta oznacza początek spra-
wy; często pokazuje odrodzenie, zwycięstwo, 
siłę, determinację, podjęcie wyzwania mimo 
wszystko, przecięcie pewnych spraw, odcięcie 
się, uwolnienie, radykalne rozwiązanie pro-
blemu, udaną operację, zabieg chirurgiczny 
przynoszący poprawę zdrowia, panowanie 

nad emocjami, awans, intelekt, karierę, zdany egzamin. 
Ten symbol jest korzystny dla nauki oraz intelektu. Nega-
tywne znaczenia to: destrukcja, bezsensowna rywalizacja 
zawodowa, konflikty, wykorzystywanie lub nadużywanie 
władzy, a nawet siły. W sensie społecznym karta oznacza 
reżim, totalitaryzm, fanatyzm lub radykalizm. 
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2 mieczy – Symbolizuje dyplomację, zastana-
wianie się, analizę. W negatywnym znaczeniu 
jest to blokada, zahamowanie, niezdecydowa-
nie, niemożność podjęcia decyzji, odrzucanie 
argumentów, bycie w martwym punkcie.

3 mieczy – Symbolicznie to nóż w serce, czyli 
zawód, rozczarowanie, złe wieści, ból, rozsta-
nie, stare, niezagojone rany. Zawsze mówi na 
nie. To karta goryczy i rozczarowań, konflik-
tów, kłopotów ze zdrowiem, łez, rozstań. Na 
pytanie o zdrowie mówi o sercu, narządach 
związanych z sercem oraz o układzie krążenia.

4 mieczy – Oznacza wyjście na prostą, wyzdro-
wienie, wypoczynek, rekonwalescencję, czas 
wyciszenia, samotności, ale też zamknięcie, 
oddalenie się, sen, letarg, więzienie. To także 
przymusowa samotność, emigracja, odejście od 
bliskich, opóźnienia. Karta symbolizuje szpital 
zapowiadający powrót do zdrowia. 

5 mieczy – Symbolizuje konflikt, wstyd, upo-
korzenie, mieszane uczucia, pyrrusowe zwycię-
stwo, oglądanie się w tył, szarpaninę, nieuczci-
we osoby, złe stosunki z ludźmi, borykanie się 
z problemami, intrygi, plotki, oszczerstwa.
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6 mieczy – To podróż przez wielką wodę, prze-
prawa na drugi brzeg, znalezienie się na wy-
marzonym etapie, uwolnienie się, emigracja, 
przekraczanie granic (również duchowych). 
Oznacza wyjście spraw na jaw, ale też długą 
podróż, pokonanie trudności, sukces po jakimś 
czasie. Negatywnie karta oznacza ucieczkę, ze-

rwanie, rozstanie, problemy, pokonywanie trudów. 

7 mieczy – Oznacza dużą inteligencję, wiedzę, 
obrotność, spryt. Karta pokazuje pewnego ro-
dzaju mądrość, ale jest to też oglądanie się do 
tyłu, ostrożność, gra pozorów, większe zyski niż 
straty, szarpanie się z czymś, brak odpoczynku. 
Oznacza także fałszywe obietnice, niedyskrecję, 
ignorowanie oznak losu, zakulisowe działania.

8  mieczy – Oznacza ograniczenie, sprawy 
nam narzucone, to, czego nie chcemy zoba-
czyć, pozorny brak wyjścia z sytuacji, uwię-
zienie we własnych lękach, bezradność. Karta 
oznacza klapki na oczach, niepełnosprawność. 

9 mieczy – Karta oznacza zwątpienie w siebie, 
rozpacz, przekonanie o własnej nieomylności, 
bezsenność. Symbolizuje też zamartwianie się bez 
powodu, depresję, wyolbrzymianie kłopotów, 
imaginacje, udręki. To karta cierpiętnika albo 
nieszczęśliwego samotnika. Oznacza złe przeczu-
cia, koszmary, rozterki, wymyślanie problemów.



Czego potrzebujesz, by zostać dobrym tarocistą? Jak możesz wy-
korzystać ukryte zdolności, by lepiej realizować się w życiu? 

Autor, który na co dzień zajmuje się doskonaleniem umiejętności 
widzenia pozazmysłowego, odkrywa tajemnice parapsychologii. 
Książkę kieruje do tych, którzy chcą obudzić w sobie dar jasnowi-
dzenia i intuicji. Aby dobrze interpretować Tarota nie wystarczy 
sama wiedza, potrzebne jest czucie wewnętrzne, wrażliwość i zdol-
ność widzenia pozazmysłowego. 

Poznasz metody i techniki, które z łatwością zastosujesz w praktycz-
nym czytaniu kart Tarota, czy innych technikach dywinacyjnych. 
Zawiera także wiele ćwiczeń rozwijających widzenie wewnętrzne, 
które możesz z łatwością wykorzystać w życiu osobistym. 

Miej otwarty umysł na to, co nieznane i subtelne, 
a z łatwością rozbudzisz szósty zmysł.

Piotr Gońciarz – parapsycholog, znawca metod niekon-
wencjonalnych, doradca rozwoju osobistego, pomaga 
w rozwiązywaniu problemów za pomocą Tarota i umie-
jętności jasnowidzenia.
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