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Dedykacja

Książkę tę dedykuję Zbigniewowi – mojemu najlepszemu przyja-
cielowi, rozmówcy, towarzyszowi przygód, partnerowi i ojcu naszego 
dziecka, który wspiera mnie w nieustannym odnajdywaniu siebie samej 
i realizowaniu co chwila to nowych pomysłów.

To wielkie szczęście móc kroczyć przez życie u  Twojego boku. 
Za Twoje zaangażowanie i obecność, za Twoje słowa i Twoją ciszę… 
dziękuję.

Dla ludzkiej istoty kochanie drugiej osoby to prawdopodobnie 
najtrudniejsze ze wszystkich wyzwań… aby mu sprostać, 

wszystkie inne działania są tylko do niego wstępem. 
R. M. Rilke
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Podziękowania

Każdej osobie, która kiedykolwiek się przede mną otworzyła i ze-
chciała podzielić swoim doświadczeniem, obdarzając tym samym za-
ufaniem i czyniąc mnie bogatszą, serdecznie dziękuję…

Indze Birnae – islandzkiej wiedźmie, która pokazała mi, że wszystko, 
czego potrzebuję, by działać, jest już od dawna we mnie, dziękuję.

Czy można dziękować komuś, kogo się nie poznało osobiście?
Pani Barbarze Antonowicz-Wlazinskiej oraz Pani Alicji Chrzanow-

skiej za ich publikacje, które ukształtowały moje podejście do kart Ta-
rota i udzieliły odpowiedzi na setki pytań, na początku mojej Tarotowej 
Drogi, z serca dziękuję*.

* Publikacje wspomnianych Autorek można nabyć w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd.).
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Wstęp
 

Nigdy nie wiadomo, co może zainspirować do działania. Życie ze 
zmianami, jakie za sobą niesie, jest wielką przygodą i czyni z nas wiecz-
nych Wędrowców, niepewnych tego, co wydarzy się za kolejnym za-
krętem. Pracuję z Tarotem od wielu lat, jednak nigdy nie planowałam 
napisania książki. To, co trzymasz właśnie w  rękach, pokazuje, jak 
zaskakujące może być życie i jak małe decyzje przynieść mogą wiel-
kie zmiany. Kiedy postanowiłam mieć dziecko, uznałam, że zrobię 
sobie przerwę w stawianiu kart. Nigdy nie wróżę kobietom w ciąży, 
dlatego sama, będąc w stanie błogosławionym, uznałam, że dam no-
wemu życiu, które w sobie noszę, możliwość jak najczystszego roz-
woju, niezmąconego energią innych ludzi. Nie sugeruję, że byłoby to 
niebezpieczne albo niewskazane, jednak chciałam spędzić czas tego 
radosnego oczekiwania bez skupiania się na problemach czy pyta-
niach innych ludzi, nie stawiałam też kart na samą siebie – wszak nie 
byłam to już tylko ja. Zawiesiłam pracę z Tarotem na okres dziewięciu 
miesięcy, jednak już po kilku tygodniach znalazłam inny sposób na 
pozostanie z nim w kontakcie – zaczęłam segregować swoje taroto-
we notatki, przeglądać stare zeszyty, robić porównania i przepisywać 
drobne odręczne zapiski do komputera. Po kilku miesiącach takiej 
pracy, kiedy wszystko już posegregowałam, uznałam, że warto podzie-
lić się swoją wiedzą i że z pewnością może ona posłużyć większej ilości 
osób. Tak właśnie powstała ta książka – paradoksalnie chęć czasowe-
go odsunięcia kart z mojego życia zaowocowała przybliżeniem się do 
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nich, choć w nieco odmienny niż wcześniej sposób. Czas poświęcony 
na pracę z tą książką był dla mnie niezwykle magicznym okresem, tym 
bardziej cieszę się, że trzymasz ją właśnie w rękach i że mogę tą magią 
się z tobą dzielić.

W książce zawarłam informację o Wielkich Arkanach, które mogą 
posłużyć zarówno osobom rozpoczynającym swoją przygodę z Taro-
tem, jak i praktykującym oraz doświadczonym tarocistom. Uważam 
jednak, że wszelkie interpretacje zawarte w tej książce powinny być 
jedynie sugestią, punktem wyjścia i w żadnym wypadku nie mogą być 
uznane za ostateczne. Karty do każdego z nas mogą przemawiać w zu-
pełnie innym języku, dlatego uznaj, proszę, że to przede wszystkim 
twoje własne skojarzenia, twoje interpretacje i twoja niepowtarzalna 
i jedyna w swoim rodzaju relacja z Tarotem, oparta o bogactwo two-
jej podświadomości dają ci podstawy do skutecznej pracy z kartami. 
Wiele ze znaczeń, jakie przedstawiam w książce, jest odzwierciedle-
niem mojego subiektywnego odbioru kart, który w twoim przypad-
ku może się nie sprawdzać. Dlatego m.in. tak ważne jest, żebyś zapi-
sywała własne znaczenia i interpretacje kart i budowała swoją wiedzę 
w oparciu o żywy kontakt z każdą kartą i sposób, w jaki doświadczasz 
jej w swoim życiu. Tylko takie podejście uczyni z ciebie prawdziwą ta-
rocistkę, a nie automat do powtarzania książkowych teorii. Niekiedy 
lepiej powiedzieć jedno zdanie płynące z własnego serca, niż recyto-
wać dziesiątki cudzych twierdzeń.

Kodeks moralny tarocisty

Zakładam, że skoro interesujesz się Tarotem, ważny jest dla ciebie wła-
sny rozwój duchowy i praca nad sobą. Tarot, podobnie jak inne cenne 
narzędzia, to nieskończone źródło samopoznania i informacji o sobie 
samej. Im więcej energii włożysz w poznanie swojej talii i odnalezie-
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nie odniesień każdej z kart do własnego życia, tym skuteczniej karty 
pomogą ci w  zrozumieniu i  odnalezieniu osobistej Prawdy. Zanim 
rozpoczniesz interpretowanie kart dla innych, czy to zarobkowo, 
czy też nie, zachęcam cię do wypracowania sobie własnego kodeksu 
etycznego, którym będziesz kierować się w kontakcie z klientem. To 
z pewnością pomoże i tobie, i osobom przychodzącym do ciebie. Ta-
rocista, tak jak każdy doradca duchowy, powinien kierować się okre-
ślonymi zasadami etycznymi, które pozwalają mu zachować profesjo-
nalizm nawet w trudnych sytuacjach. Nie musi to być nieskończenie 
długi kodeks, ważne, by działał dla ciebie i abyś dobrze go rozumiała 
i  potrafiła wprowadzać w  życie. W  literaturze ezoterycznej znaleźć 
można wiele propozycji takich „złotych zasad”, z  których możesz 
skorzystać, wprowadzając ich fragmenty albo nawet i całość do swojej 
pracy. Osobiście kieruję się „czterema umowami Tolteków”, które bar-
dzo ułatwiają mi moją pracę. Chętnie cię z nimi zapoznam i pokażę, 
jak można wcielić je w kontakt z klientem, pamiętaj jednak, że to co 
sprawdza się u mnie, niekoniecznie musi działać u ciebie, dlatego naj-
lepiej będzie, jeśli stworzysz własny kodeks.

Toltekowie to starożytny lud zamieszkujący obszary dzisiejszego 
Meksyku, propagatorem ich wiedzy i mądrości jest Meksykanin Don 
Miguel Ruiz, autor książki Cztery umowy, który zakłada, że kierowanie 
się czterema prostymi zasadami pozwala zmienić cały wcześniejszy sys-
tem własnych umów i przekonań, prowadzących niejednokrotnie do 
cierpienia w naszym życiu. Oto te umowy:

1. Bądź nieskazitelna w słowach
Mów spokojnie i łagodnie. Mów tylko to, co myślisz. Unikaj plot-
kowania i zbędnego gadulstwa, używaj swoich słów tak, by wprowa-
dzały miłość i pokój.

Wszystkie twoje przekonania i myśli manifestują się w twoich sło-
wach. Słowo to nie tylko dźwięk czy znak graficzny. Słowo to siła, to 
dar posiadający wielką moc: może uskrzydlać i może niszczyć. Nie-
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właściwe używanie słów może burzyć relacje, wprowadzać zamęt, 
nieporozumienia i konflikty, natomiast ich nieskazitelność tworzy 
jasność, miłość, poczucie bezpieczeństwa.

To złota i pierwsza zasada w pracy tarocisty! To, jakie słowa do-
bierasz, przekazując interpretację osobie pytającej, wpływa na cały 
jej świat. Ostrożnie dobieraj słowa, tak by wspierały i przynosiły na-
dzieję, a nie straszyły i budziły obawy. Niekiedy tę samą informację, 
nawet bardzo trudną, można przekazać na wiele różnych sposobów 
– wybierz ten, który jest najbardziej odpowiedni, łagodny i pozosta-
wiający osobie nadzieję i motywację do działania.

Słowa mają niesamowitą moc wpływania na nasze myśli i uczucia 
– nie zapominaj o tym w codziennych rozmowach, również wtedy, 
kiedy wypowiadasz się na swój własny temat i kiedy prowadzisz dia-
log wewnętrzny. Bądź dobra i wyrozumiała również dla siebie po-
przez to, jakimi słowami się opisujesz. Kiedy popełnisz błąd, zamiast 
uznać „jestem głupia”, pomyśl „próbowałam coś odkryć i nauczyłam 
się czegoś”, słowo „problem” zastąp słowem „wyzwanie”, „niepowo-
dzenie” – „nauczką”, a „zagubienie” – „poszukiwaniem”. Nie zatrzy-
muj się w tworzeniu własnych przykładów i wprowadź te zamienniki 
w życie, a zdziwisz się, jak znacząco poprawi się jego jakość.

Nigdy nie szczędź nikomu pochlebnych słów. Niekiedy jedno 
twoje zdanie może odmienić czyjeś życie. Poza tym nie wiadomo, 
kiedy po raz kolejny (i czy w ogóle) spotkasz jeszcze tę osobę.

Inne zasady, jakie wynikają z tej umowy, to np.: 
• używanie zrozumiałego dla klienta słownictwa; 
• unikanie straszenia klienta; 
• dochowywanie tajemnicy, poufność;
• okazywanie szacunku sobie i innym; 
• wstrzymywanie się przed krytyką czy oceną innych.



Wstęp

19 

2. Nie bierz niczego do siebie
Umowa ta zakłada, że nic, co robią inni, nie dzieje się z twojego po-
wodu, a to, co robią, jest projekcją ich własnej rzeczywistości. 

Oznacza to m.in., że każdy z nas, wypowiadając się na temat in-
nych ludzi, w jakiś sposób mówi o sobie, dlatego jeśli słyszysz coś na 
temat innych ludzi lub siebie samej z ust jakiegoś człowieka, potrak-
tuj to przede wszystkim jako informację o nim samym. 

Krytyczne słowa wypowiadane pod twoim adresem odbierasz 
osobiście dlatego, że tak naprawdę zgadzasz się z  nimi. Jeśli ktoś 
krytykuje cię, mówiąc nieprawdę, znaczy to tylko, że nie ma wystar-
czającej wiedzy na twój temat, a jego opinie są jedynie projekcją jego 
przekonań o świecie i zupełnie nie powinny tobą poruszyć. Jeśli zaś 
wpływają na ciebie, bo są w jakiejś części prawdą, to uznaj je za cenną 
informację o sobie samej i doceń, bo dzięki niej możesz podjąć odpo-
wiednie działania w pracy nad sobą.

Kiedy bierzesz coś do siebie, stajesz się zamknięta, urażona, wyco-
fujesz się. Wydaje ci się, że ktoś cię zranił, jednak w rzeczywistości ta 
osoba dotknęła tylko ran, które już w tobie były, pokazując jedynie, 
co jeszcze musisz przepracować. Zamiast być urażona, możesz uznać 
to za wskazówkę do pracy wewnętrznej, a w efekcie odczuć wdzięcz-
ność za ten drogowskaz.

Niebranie niczego do siebie dotyczy również reagowania na 
komplementy. Każda z nas lubi słyszeć pochlebne uwagi na swój te-
mat, pamiętaj jednak, że słowa zachwytu dla twojej pracy to często 
odzwierciedlenie aktualnej kondycji psychicznej klienta, która za 
jakiś czas może się zmienić. To ty sama wpływasz na to, jaką jesteś 
tarocistką i tak jak krytyka nie powinna powalać cię na ziemię, tak 
komplementy nie powinny sprawiać, że bujasz w obłokach. Rób 
swoje, rozwijaj się, pracuj nad sobą. Uważaj na chęć bycia ważną dla 
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innych – może cię ona sprowadzić na manowce, a już z pewnością 
nie przysłuży się twojej pracy z kartami i relacji z klientem.

3. Nie zakładaj niczego z góry
Miej odwagę pytać i mówić o tym, czego naprawdę chcesz. W kon-
taktach z innymi bądź tak jasna i bezpośrednia, na ile to tylko możli-
we, by uniknąć nieporozumień i rozczarowań.

Jako ludzie mamy tendencję do robienia założeń praktycznie na 
każdy temat. Nieustannie zakładamy, co inni czują i myślą, i jesteśmy 
przekonani, że jest to prawda, podczas gdy są to ciągle tylko nasze przy-
puszczenia. O wiele lepiej jest pytać, by zyskiwać jasność sytuacji. Nie 
zakładać, nie oceniać po pozorach, nie ulegać własnym uprzedzeniom.

To niezwykle przydatna zasada w pracy z kartami. Posiadanie 
otwartego umysłu, niezmąconego żadnymi założeniami, pozwala 
na bezpośredni, jasny kontakt zarówno z Tarotem, jak i z klien-
tem. Niekiedy karty pokazują nam coś, co w  pierwszej chwili 
może wydawać się absurdalne i instynktownie chcemy to odrzu-
cić, bo nijak nie przystaje to do tego, co się nam wydaje, że wiemy 
o danej osobie. Jednak warto odebrać przekaz i zaufać swojej in-
tuicji, mówić wszystko, co przychodzi nam na myśl w kontakcie 
z daną kartą, nie recenzować swoich wypowiedzi tylko dlatego, 
że wydają się nam szalone. 

Zasada ta wiąże się również z zadawaniem odpowiednich, pre-
cyzyjnych pytań zarówno rozmówcy, jak i kartom. Proste pytanie 
typu „czy wyjadę na upragnione wakacje” może być zbyt ogólne 
i lepiej skonkretyzować je, opisując, o jakie wakacje chodzi. Wyjazd 
do ciepłych krajów w tym roku może nie dojść do skutku i osoba 
poczuje rozczarowanie, gdyż karty jasno wskazywały na odpowiedź 
twierdzącą. Jednak mogły mówić o zupełnie innym, przyszłym wy-
jeździe, który nastąpi np. za kilka lat i wówczas będzie podobnie 
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„upragniony”. Dlatego pytajmy, pytajmy i  jeszcze raz pytajmy, by 
móc mieć jasność i klarowność sytuacji.

Bardzo często robimy założenia również na własny temat, zakła-
dając że jesteśmy „jacyś” albo że coś potrafimy. One też mogą być 
przyczyną cierpienia i rozczarowań. Dlatego ważne jest, by systema-
tycznie wyciągać wnioski ze swoich działań i aktualizować mapę wła-
snej osoby. To, że kiedyś np. mogłam przyjąć pięć osób na sesję Tarota 
dziennie, nie znaczy, że jestem w stanie robić to aktualnie i jeśli będę 
kurczowo trzymać się własnego błędnego założenia, że mam na to 
siły, to doprowadzi mnie to tylko do rozczarowań i smutku. O wiele 
lepiej jest brać pod uwagę fakty i aktualną sytuację i weryfikować na 
bieżąco wiedzę na własny temat.

Z umowy tej w naturalny sposób wynikają takie zasady jak np:
• nieocenianie klienta po wyglądzie, ubiorze, sposobie mówie-

nia czy jego doświadczeniach;
• niewywyższanie się i  niezakładanie, że wie się coś lepiej od 

kogoś;
• brak oczekiwań wobec klientów;
• nieuzależnianie nikogo od siebie.

4. Rób wszystko najlepiej jak potrafisz
Zawsze, w każdych okolicznościach rób to, co akurat robisz, najlepiej 
jak potrafisz – ani więcej, ani mniej.

Piękna zasada, która daje poczucie bycia w porządku. Zwróć uwa-
gę jednak, że twoje „najlepiej” nigdy nie będzie takie samo. Inaczej 
dysponujesz swoją energią, kiedy jesteś w świetnej formie fizycznej 
i psychicznej, a  inaczej podczas np. choroby. To „najlepiej” może 
być zupełnie różne w zależności od nastroju czy nawet pory dnia, 
jednak robienie rzeczy najlepiej jak to możliwe w oparciu o aktual-
ny stan swojego ciała i umysłu to fantastyczny nawyk, który może 
odmienić twoje życie. Dawanie z siebie wszystkiego w każdych ży-
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ciowych okolicznościach zwalnia z poczucia winy oraz sprawia, że 
przestajemy siebie osądzać.

Robienie wszystkiego najlepiej jak potrafisz daje ci też bezcenną oka-
zję do pełnego angażowania się w to, co aktualnie robisz, w wykonywane 
obowiązki, w rozmowy, w relacje. Dzięki tej zasadzie możesz być praw-
dziwie „tu i teraz”, dzięki czemu będziesz żyła pełniej i intensywniej.

Mam nadzieję, że zachęciłam cię do wcielania powyższych zasad 
w życie. Uważam kodeks etyczny za jedną z najważniejszych podstaw 
pracy z kartami, bez względu na to czy robisz to zarobkowo, czy nie. 
Cała reszta przyjdzie z czasem – sama zdecydujesz o stylu swojej pracy, 
częstotliwości sięgania po karty, najlepszych porach na wróżenie, miej-
scu pracy. Najważniejsze, byś kierowała się własnym sercem, własnymi 
pragnieniami i robiła tylko to, na co jesteś gotowa. Zalecenia najlep-
szych nawet praktyków na nic się nie zdadzą, jeśli nie poczujesz, że są 
dla ciebie. Przyjmuj tylko te wskazówki i sugestie, które w jakiś sposób 
rezonują z twoim wnętrzem, rzecz dotyczy również sugestii zawartych 
w tej książce. Pamiętaj, że najważniejsza wiedza, jakiej potrzebujesz, już 
od dawna jest w tobie, nie musisz więc daleko szukać.

Do mężczyzn czytających tę książkę

Książkę napisałam z myślą o kobietach i do nich ją skierowałam. Wy-
posażone w naturalny dar intuicji, z reguły widzą więcej, dzięki czemu 
osiągają o wiele większą niż mężczyźni łatwość w pracy z kartami. Nie 
twierdzę jednak, że będąc mężczyzną, nie możesz osiągnąć sukcesu 
w sztuce wróżebnej i zostać dobrym tarocistą. Jest wielu mężczyzn, któ-
rzy są wybitnymi doradcami duchowymi. Jeśli więc czytasz tę książkę, 
uznaj, proszę, że odwołuję się w niej do żeńskiej części twojej natury 
– tej bardziej duchowej i emocjonalnej. Wierzę, że skoro kroczysz po 
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duchowej ścieżce rozwoju, już dawno ją w sobie rozpoznałeś i nauczyłeś 
się z niej korzystać i że taka forma nie będzie ci przeszkadzać. 

Jak pracować z tą książką?

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”
Konfucjusz

Choćbyś przeczytała na temat każdej z  kart Tarota niesłychaną ilość 
ksiąg i opracowań, uczestniczyła w wielu warsztatach, to i tak najcenniej-
szą wiedzę i najlepsze wróżebne umiejętności zdobędziesz wtedy, gdy 
sama, na własnej skórze doświadczysz energii każdej karty. Nie zakła-
dam, że nie warto o Tarocie czytać czy też uczestniczyć w kursach z nim 
związanych – zachęcam cię jednak do możliwie najaktywniejszego 
uczestnictwa w tej nauce – do przeżywania, medytacji, doświadczania 
i ciągłego poszukiwania praktycznych, namacalnych, żywych odniesień 
Tarota do twojego życia. Nie tylko wniesiesz nową jakość w swoje życie, 
ale i bardzo skutecznie i szybko zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności 
niezbędne do profesjonalnego posługiwania się kartami.

Nie spiesz się. W przypadku nauki Tarota wyznaję złotą zasadę: im wol-
niej, tym szybciej. Robienie rzeczy, na które nie jesteś gotowa, lub wywiera-
nie jakiejkolwiek presji na siebie samą mogą przynieść jedynie rozczarowa-
nia, lęk i poczucie przygnębienia, co w efekcie spowolni twoje postępy na 
tarotowej ścieżce rozwoju lub całkowicie zniechęci do dalszej pracy.

Od czego zacząć?
Kup sobie ładny zeszyt. Taki, do którego będziesz chętnie zaglądać. 
Będzie on twoim tarotowym dziennikiem, zapisem osobistej relacji 
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z  Tarotem – jego początków, przebiegu, wzlotów i  upadków, pytań 
i odpowiedzi. Zapisuj w nim wszystkie swoje rozważania związane z kar-
tami, pytania, wątpliwości, odczucia, skojarzenia, pomysły na interpreta-
cje. Najlepiej jeśli zeszyt będzie przeznaczony wyłącznie do tego celu – nie 
łącz tarotowego dziennika ze swoim pamiętnikiem, sennikiem, nie wpro-
wadzaj tam innych wątków – to ma być konkretne narzędzie do pracy 
z Tarotem. Wkrótce stanie się ono twoim miejscem spotkań z własną 
intuicją, wewnętrznym głosem, miejscem, gdzie będziesz zupełnie sobą 
i odkryjesz nowe, nieznane dotąd obszary własnej duszy.

Wybierz odpowiednią talię. Kieruj się przy tym swoimi indywidual-
nymi upodobaniami*. Nie musisz wiedzieć, dlaczego akurat podoba ci się 
ta, a nie inna talia, za to musisz mieć pewność, że wybrałaś ją w zgodzie ze 
sobą, samodzielnie, a nie dlatego, że ktoś inny ci ją polecił albo co gorsza – 
wybrał ją za ciebie. Jeśli otrzymałaś pierwszą talię w prezencie (to bardzo 
częsty początek tarotowych przygód), nie wahaj się odłożyć ją na jakiś czas 
i kupić inną – bliższą twemu sercu – taka bowiem lepiej sprawdzi się na 
czas nauki. Do otrzymanej prezentowej talii wrócisz w przyszłości – wy-
posażona w podstawową wiedzę i umiejętności. Bardzo prawdopodobne, 
że z czasem zmienią się twoje karciane upodobania i odłożona wcześniej 
talia sprawdzi się jak żadna inna w odpowiednim dla siebie czasie.

Osobiście uwielbiam dostawać karty w  prezencie, jednak nie 
powstrzymuje mnie to przed kupowaniem ich samodzielnie. Prze-
konałam się również, że nawet talie, które nieszczególnie mi się 
podobają, mogą być wartościowym źródłem nowego poznania i do-
starczają wiele cennego materiału do wewnętrznej pracy.

Sama przedkładam talię Ridera Waite’a nad inne w procesie nauki 
Tarota. Jest to talia niezwykle obrazowa i bogata w szczegóły, dzię-
ki czemu znacznie ułatwia proces poznawania kart. Jest niezwykle 
wymowna i  według mnie najwierniej odzwierciedla archetypowe 

* Szeroki wybór talii Tarota dostępny jest w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd.).
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znaczenia każdego arkanu, dlatego to przede wszystkim do tej talii 
będę się odnosić w książce. Nie znaczy to, że i ty musisz z taką talią 
pracować, choć przyznam, że byłoby to znaczne ułatwienie. Dla two-
jej wygody w dalszej części książki znajdziesz obrazki poszczególnych 
wtajemniczeń z talii Ridera Waite'a.

Tego nie możesz przegapić, 
czyli przywilej nowicjusza

A teraz proszę cię, byś rozpieczętowała swoją talię i nie spiesząc się, do-
kładnie obejrzała wszystkie karty. Im mniej wiesz o Tarocie, tym bardziej 
docenisz to ćwiczenie. Polega ono na wybraniu z talii kart, które szcze-
gólnie ci się podobają, oraz takich, które szczególnie ci się nie podobają. 
Obrazy neutralne, które nie wywołują wyraźnych emocji, przekładaj po 
prostu dalej. Twoja podświadomość to cenne źródło informacji o tobie 
samej, zdziwisz się, jak wiele powiedzą ci twoje karciane sympatie i anty-
patie. Zapisz swoje wybory, byś mogła wrócić do nich w trakcie czytania 
książki, a jeśli chcesz poznać ich znaczenie od razu, przejdź do ostatniego 
rozdziału, w którym zaproponowałam przykładowe interpretacje sposo-
bu, w jaki odbieramy poszczególne karty. Dlaczego „przykładowe”? Po-
nieważ każdy z nas jest inny i znaczenie poszczególnych symboli dla danej 
osoby należy rozpatrywać bardzo indywidualnie. Na przykład karta Słoń-
ca, która jest jedną z bardziej pozytywnych kart w Tarocie, może mieć ne-
gatywne konotacje dla kogoś, kto właśnie uległ poparzeniu słonecznemu. 
Wówczas należy pominąć tradycyjną, archetypową interpretację na rzecz 
osobistego podejścia do klienta. Zawsze czytaj karty przede wszystkim 
dla klienta, biorąc pod uwagę jego niepowtarzalną historię, zawierzając 
swojemu wyczuciu i intuicji. Teoria, choćby ta najlepiej wystudiowana, na 
nic się nie zda, jeśli nie będzie przystawać do rzeczywistości.
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III Cesarzowa

Połóż przed sobą kartę Cesarzowej. Opisz ją własnymi słowami, na-
zywając wszystko, co widzisz tak jak potrafisz. Doceń każdy szczegół: 
kolory, pozycję, znaki, kształty… Dopiero kiedy to zrobisz, przejdź do 
dalszego opisu. Pamiętaj, że własne doświadczenia związane z Tarotem 
i twój osobisty odbiór danej karty, nawet jeśli początkowo brakuje ci słów 
do opisania odczuć, są niezastąpione w procesie nauki Tarota.
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Na karcie widzimy kobietę siedzącą na tronie. To władczymi, ponie-
waż trzyma berło i nosi koronę. Berło jest żółte, a koronę tworzy dwana-
ście gwiazdek osadzonych na zielonym wieńcu. Cesarzowa ubrana jest 
w bogato zdobioną suknię w granaty. Z pewnością jest jej wygodnie, bo 
opiera się o pomarańczową poduchę i wałek. Jej nogi są lekko rozchylo-
ne, a lewa dłoń spoczywa na kolanie. Oprócz tego na karcie widzimy też 
łany dojrzewającego zboża, las i rzekę. Inne nazwy taj karty to: Wład-
czyni, Imperatorowa, Królowa, Córka Mocarzów, Gospodyni, Natura 
Waite nazywa Cesarzową również Niższym Ogrodem Edenu, Rajem 
Ziemskim.

Symbole zawarte w karcie

Cesarzowa, archetyp matki
To postać Demeter – greckiej bogini płodności lub Matki Natury. 

Niektórzy badacze Tarota doszukują się związków tej karty z rzeczy-
wistą postacią historyczną, np. jakąś cesarzową bizantyjską. Cesarzowa 
symbolizuje radoścć życia, witalność, płodność i dostatek.

Ta III karta Wielkich Arkanów wraz z  IV Cesarzem tworzą parę 
symbolizującą świeckość, materializm i  ziemskość (przeciwwaga dla 
pary II Kapłanki i V Kapłana).

Insygnia władzy
Biel kwiatków korony mówi o czystości intencji i jasności myśli. Jest 
ich dwanaście – tyle co miesięcy i  znaków zodiaku, co podkreśla 
cykliczność i  powtarzalność życia i  praw natury. Zielony wieniec 
u  podstawy korony poświęcony jest planecie Wenus, której znak 
znajduje się u boku tronu (koło z krzyżem u dołu). Żółty kolor berła 
symbolizuje inteligencję i kreatywność, którymi Cesarzowa kieruje 
się, podejmując decyzje. 
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Suknia w granaty nawiązuje do płodności (granat jako owoc płod-
ności poświęcony był Demeter, to również symbol życia i odnowy), jak 
również sama pozycja Królowej: rozchylone nogi mówią o gotowości 
do przyjmowania. Oparta pozycja zakłada chęć przyjmowania tego, co 
wydarza się naturalnie, w postawie zasługiwania i otwartości na dary 
losu, bez zbędnego zabiegania i walki. 

Zboże
Dojrzałe łany zboża symbolizują naturę, płodność, dostatek i  bogac-
two. To również uznanie, że nasze życie na ziemi możliwe jest dzięki 
naturze i jej obfitości, bez niej zupełnie byśmy sobie nie poradzili. To 
również symbol zbiorów i żniw, musisz jednak liczyć się z tym, że nie 
zbierzesz czegoś, czego wcześniej nie zasiałaś.

Las
Las mieszany mówi o tym, że na świecie jest miejsce dla wszelkich prze-
jawów i form życia. Cedry nawiązują do przemijalności życia, wytrwa-
łości i wielkości, a lipa to drzewo poświęcone bogini Wenus, również 
symbol ochrony.

Rzeka, wodospad
Rzeka mówi o cykliczności życia i podkreśla obfitość przyrody. Zwróć uwa-
gę, że rzeka (a więc woda i emocje) znajduje się po lewej stronie Cesarzowej, 
podczas gdy berło trzyma w prawej dłoni. To kobieta, która korzysta zarów-
no ze swojego rozsądku, jak i podszeptów serca. 

Analiza numerologiczna karty

TRÓJKA symbolizuje Trójcę Świętą, harmonię, ciało, umysł i duszę. 
Wszelkie podziały przez trzy uznawane są za boskie. 
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Jeśli jesteś numerologiczną TRÓJKĄ, to opisują cię takie słowa jak 
artysta, inspirator, zdobywca, szczęściarz. Jesteś człowiekiem sukcesu, 
uwielbiasz tworzyć, przepełnia cię wiara w siebie i optymizm. Niewzru-
szona pewność siebie i wiara w los sprawia, że przyciągasz szczęście jak 
magnes. Jesteś osobą bardzo atrakcyjną, masz niebywały urok osobisty, 
działasz pobudzająco na płeć przeciwną. Lubisz brylować w towarzy-
stwie, przechwalać się, być w  centrum uwagi. Zdarza się, że kolory-
zujesz, by zyskać podziw otoczenia. Lubisz nowości, modne ciuszki, 
pachnące kosmetyki. Łatwo ulegasz manipulacji, reklamom i środkom 
masowego przekazu. 

Masz duszę artysty, wiele talentów, nieustannie poszukujesz dla sie-
bie właściwej formy wyrazu. Wolny czas spędzasz w towarzystwie, masz 
niemałe poczucie humoru, potrafisz rozbawiać innych i wprowadzać 
atmosferę radości. Przyjaciele chętnie cię odwiedzają, twój dom jest 
zawsze pełen ludzi. Niestety masz skłonność do trwonienia pieniędzy, 
czasu i energii na imprezy do późnej nocy, co często odbija się na twoim 
życiu zawodowym. 

Masz pozytywne usposobienie, rozpromieniasz swoje otoczenie, 
ludzie uwielbiają przebywać w twoim towarzystwie. Choć twoja elo-
kwencja i znajomość wielu dziedzin wiedzy przeradza się niejednokrot-
nie w  gadulstwo, to życzliwość i  otwartość i  tak oczarowują innych. 
Życie z  tobą to przygoda, bliscy nie mogą narzekać na nudę, sama 
jednak musisz pamiętać, że mogą oni mieć różne od twoich potrzeby 
i chcieć po prostu odpocząć od zabawy, aktywności i towarzystwa. Je-
steś bardzo atrakcyjna, dbasz o swój wygląd, dobrze się ubierasz. Uwa-
żaj jednak, żeby twoja dbałość nie przerodziła się w próżność, kokieterię 
i samozachwyt.

Wykonujesz interesującą pracę, prowadzisz bardzo aktywny tryb 
życia. Masz bardzo szerokie kontakty towarzyskie, uważaj jednak, 
bo niektórzy mogą chcieć wykorzystać twoją otwartość i  entuzjazm. 
Musisz nauczyć się kończyć to, co zaczynasz – wielość zainteresowań 
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może sprawiać, że łapiesz się zbyt wielu rzeczy naraz. Łatwo zdobywasz 
pieniądze, niestety równie łatwo je wydajesz. Nie jesteś jednak skąpa – 
chętnie dzielisz się tym, co posiadasz z potrzebującymi. Często bardziej 
kochasz swoje wyobrażenie o danej osobie niż ją samą, przez co często 
możesz doświadczać rozczarowań.

Twoją misją życiową jest niesienie innym radości, pokazanie, w  jaki 
sposób można dystansować się do codziennych problemów, zarażanie 
optymizmem i wiarą w powodzenie. Masz niebywały dar przekonywa-
nia innych do optymistycznego zakończenia dzieła, nawet najgroźniejszą 
sprawę potrafisz przekształcić w pozytywny rezultat. Wszystko widzisz 
w jasnych barwach, nie znosisz nadmiernej powagi, nudy i zawieszenia.

Jesteś bardzo elastyczna, możesz wybić się praktycznie w każdej 
dziedzinie, jaką sobie wybierzesz, twoja obrotność i łatwość w na-
wiązywaniu kontaktów predestynują cię do szczególnego powodze-
nia w handlu.

Możesz popadać w próżność, unikać odpowiedzialności i zobowią-
zań, uciekać od poważnych spraw, tworzyć iluzoryczny świat, w którym 
problemy nie istnieją. Bywasz kapryśna, nie znosisz rutyny, popełniasz 
głupie błędy, ponieważ działasz zbyt pochopnie. Pragnienie upiększa-
nia twojego otoczenia sprawia, że zbytnio koloryzujesz, co inni od-
bierają jako najzwyklejsze kłamstwa. Powinnaś uważać na tendencje 
do zbędnego komentowania zachowań innych i plotkowania. Twoim 
wyzwaniem jest opanowywanie powierzchowności i  nadmiernego 
optymizmu.

Znaczenie wróżebne karty

Cesarzowa integruje wewnątrz siebie energię I Maga i II Kapłanki. 
1 + 2 = 3. To karta intelektu i  kreacji. Symbolizuje pomyślność, 
obfitość, bogactwo i  zbieranie owoców wcześniejszych działań, 
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piękno, harmonię, radość i wszelką życiową płodność. Bardzo po-
zytywna karta wskazująca na podążanie właściwą drogą, mówi, 
że jesteśmy w  korzystnej sytuacji życiowej, a  próby nadmiernego 
manipulowania naszym położeniem mogą jedynie wywołać efekt 
„przedobrzenia” i zakłócić naturalny bieg rzeczy.

III Arkan podkreśla umiejętność łączenia świata ducha ze światem 
materialnym, w swoim dążeniu do rozwoju i wypracowywaniu ducho-
wych wartości Cesarzowa nie zapomina o codziennych obowiązkach 
i dążąc ku niebu, nie traci gruntu pod nogami, a twardo stąpa po ziemi.

Blaski: kobieta, kochanka, matka, żona, siostra, szefowa, zmysło-
wość, elegancja, naturalna kobiecość, wdzięk, poczucie pewności siebie 
i własnego piękna, gracja, niezależność, dobra sytuacja materialna i za-
dowolenie z życia, energia, ekspresja, komunikatywność, dyplomacja, 
takt, dostępność, narodziny dziecka lub nowego pomysłu, wychowanie, 
opieka, ochrona, matczyność, opiekuńczość, ciąża, macierzyństwo, bez-
pieczeństwo emocjonalne, akceptacja siebie, wdrażanie planów, słuszna 
decyzja, odpowiedni partner, wszelkie przejawy twórczości życiowej.

Cienie: nadmierne epatowanie kobiecością, wykorzystywanie swo-
ich wdzięków w życiu zawodowym, manipulowanie innymi, zwłaszcza 
płcią przeciwną, niewierność, fałsz, niechęć do związku, dominacja, za-
borczość, zachłanność, złośliwość, kłótliwość, wulgarność, despotyzm, 
niedojrzałość emocjonalna, zablokowana ekspresja, blokady seksualne, 
instrumentalne podchodzenie do zbliżeń fizycznych, lenistwo, życie na 
kredyt, rozwiązłość, niechęć do ciąży, depresja poporodowa.

Osoba, cechy charakteru
Cesarzowa reprezentuje kobietę (ale nie zawsze – często pojawia się w py-
taniu o mężczyznę) piękną, silną, urokliwą, wartościową i przede wszyst-
kim świadomą swoich zalet. Twardo stąpa po ziemi i  z  powodzeniem 
łączy sprawy zawodowe, pasję i rozwój osobisty z obowiązkami domowy-
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mi. To oddana, kochająca matka, świetna siostra, lojalna przyjaciółka, ko-
bieta spełniona na każdym życiowym polu. Ma ogromną moc tworzenia, 
nie boi się snuć dalekosiężnych planów, realizuje je wszystkie z powodze-
niem. Z zaangażowaniem dba o dom i ciepło domowego ogniska, w razie 
kryzysu potrafi podjąć się każdego zadania, by utrzymać stabilność ma-
terialną rodziny. Zna swoją wartość, jest ceniona i szanowana zarówno 
w pracy, jak i w życiu osobistym. To typ kobiety idealnej, o której marzy 
każdy mężczyzna, ciepła, wrażliwa i silna kobieta, przyjaciółka, zmysłowa 
kochanka. Ambitna, aktywna, często wychodzi z inicjatywą, bardzo ko-
munikatywna, bez problemu dogaduje się z innymi. Ważny dla niej jest jej 
wygląd, dlatego dba o siebie i ładnie się ubiera.

W  pozycji odwróconej Cesarzowa okaże się agresywną i  zachłan-
ną despotką, nastawioną wyłącznie na własne zyski. Może być mani-
pulatorką wykorzystującą swój wygląd i urok osobisty w pracy, która 
zbliżenia i kontakt fizyczny traktuje instrumentalnie w celu uzyskania 
określonych korzyści. To kobieta przesadnie myśląca o swoim wyglą-
dzie, zakupoholiczka, która zaciąga długi na zaspokajanie swoich za-
chcianek. To często zła teściowa lub zaborcza matka, która oddziałuje 
na dzieci nawet po swojej śmierci.

Twoje „tu i teraz”, czyli moment, w jakim jesteś
Jesteś na dobrej drodze i wszystko układa się pomyślnie. Za chwilę 
zaczniesz zbierać owoce swoich działań, odczujesz obfitość i bogac-
two. Ciepło i radość, jakie z ciebie emanują, sprawiają, że inni chcą 
przebywać w  twojej obecności, dzięki czemu poszerza się grono 
twoich przyjaciół, a współdomownicy czują się kochani. Postaraj się 
wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do budowania przyszło-
ści twojej i  twoich bliskich. Jeśli chcesz zostać matką, to nadcho-
dzi właśnie bardzo sprzyjający okres. Dla mężczyzny karta ta może 
oznaczać pojawienie się idealnej partnerki.
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Miłość i związek
Cesarzowa mówi o związku szczęśliwym i spełnionym, dla kobiety jest 
potwierdzeniem, że dobrze wybrała. To często kochająca się para, która 
jest właśnie w momencie rozkwitu relacji. Może wskazywać na duże po-
trzeby seksualne i ogólny apetyt na życie. Często zapowiada stabilizację 
emocjonalną i poprawę warunków życiowych pary.

Może wskazywać na kobietę marzeń, żonę, przyjaciółkę, teściową, 
ale może też mówić o  kochance (pozycja odwrócona i  odpowiednie 
karty sąsiadujące).

Rodzina i przyjaciele
Nadchodzi dobry czas dla twojej rodziny. Radość życia i pozytywna 
energia udzielą się współdomownikom i  spędzicie w  najbliższym 
czasie wiele niezapomnianych momentów.

Tak jak siły natury, które oprócz mocy twórczej dysponują siłami 
niszczycielskimi, tak i Cesarzowa w pozycji odwróconej lub w nie-
korzystnym otoczeniu kart może ukazywać wyłącznie swoją ciemną 
stronę. Oznacza wówczas despotyczną matkę, która próbuje kon-
trolować swoje dzieci i zatrzymać je przy sobie, nie pozwalając na 
rozwój ich indywidualności.

Pamiętaj, że posiadanie racji nie jest najważniejszą rzeczą w życiu 
i spróbuj zachować niekiedy swoje cenne uwagi dla siebie. Nawet jeśli 
myślisz, że z pewnością masz rację. Twoim bliskim zależy na twoim 
wsparciu, obecności i miłości, a nie na słuchaniu, co mają robić.

Finanse i praca
Nie bój się zaprezentować swoich mocnych stron i  robić tego, 
w czym wiesz, że jesteś dobra. Dzięki temu szybko odczujesz popra-
wę sytuacji finansowej i  zdobędziesz uznanie. Szukaj pracy, która 
da ci pieniądze i będzie jednocześnie zgodna z twoimi wartościami 
oraz przyczyni się do twojego rozwoju.
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Karta Cesarzowej zapowiada poczucie bezpieczeństwa materialnego 
i ogólnie pojęty dobrobyt. To również pojawienie się nowych pomy-
słów, rozpoczynanie dochodowych przedsięwzięć oraz zbieranie owo-
ców dotychczasowych wysiłków.

W negatywie może mówić o długach i braku zawodowego celu.

Nauka i rozwój
Pamiętaj, by realizując swoje ambicje i życiowe pasje, nie zapomnieć 
o  codziennych obowiązkach. Wybieraj takie zajęcia, kursy i  szko-
lenia, które nie tylko podniosą twoje kompetencje, ale również 
przyniosą wiele radości i poczucie spełnienia. Może nadchodzi czas, 
kiedy oprócz zdobywania wiedzy warto zacząć dzielić się tą, którą 
już posiadasz?

Zalecenie/rada
Doceniaj codzienne dary losu, ciesz się drobnymi rzeczami, okazuj swo-
je uczucia bliskim i nie bój się sięgać po swoje. Spędzaj więcej czasu na 
łonie natury, dostrzegaj piękno otaczającego świata, rób więcej tego, co 
cię uszczęśliwia. Pamiętaj o zachowywaniu równowagi między rozwo-
jem osobistym i pasją a codziennymi obowiązkami i dbałością o sprawy 
materialne. Nie naciskaj na aktualną sytuację, nie ulepszaj rzeczy na siłę. 
Wszystko toczy się we właściwym dla siebie tempie, doceń to, co masz 
i ciesz się życiem.

To dobry czas na zadbanie o  siebie, swoje ciało, swój wygląd. 
Może warto pomyśleć o nowej sukience, wizycie u kosmetyczki czy 
zmianie fryzury?

Ostrzeżenie/przestroga
Wsparcie i pomaganie to jedno, a kontrolowanie i manipulacja to 
zupełnie co innego. Uważaj, by w  swojej dbałości o  najbliższych 
nie przekroczyć tej delikatnej granicy, bo niepostrzeżenie możesz 



Podręcznik Tarota – Arkana Wielkie

104 

przerodzić się w osobę zaborczą i nieustępliwą. Pozwól innym żyć 
własnym życiem. Przecież wiesz, że każdy ma prawo do decydowa-
nia o swoim losie, nawet jeśli czasami może wydawać ci się, że wiesz 
lepiej, co dobre dla twoich bliskich. 

Wydawaj te pieniądze, które masz, a nie te, które myślisz, że bę-
dziesz miała. Ta zasada uchroni cię w najbliższym czasie przed nie-
potrzebnymi długami.

Miejsca
Duże skupiska ludzi, imprezy masowe, sklepy, miejsca odnowy biolo-
gicznej, gabinety masażu, salony piękności.

Wydarzenia
Pojawienie się Cesarzowej w rozkładzie może mówić o ciąży, narodzi-
nach dziecka, macierzyństwie, poprawie sytuacji życiowej, dla mężczy-
zny jest to prognoza pojawienia się odpowiedniej kobiety, dla kobiety 
natomiast w pytaniu o związek oznacza, że jest z odpowiednim męż-
czyzną i że on widzi w niej kobietę dla siebie idealną.

Zawód
Praca z  kobietami lub dla kobiet, stanowisko kierownicze lub dyrek-
torskie, ktoś, kto ma władzę, również praca w luksusowych warunkach 
albo z ładnymi rzeczami, np. projektant wnętrz, ogrodów, stylista mody.

Pytanie o prezent
Coś eleganckiego i  praktycznego jednocześnie: szminka, ładne per-
fumy, gustowna sukienka, elegancka broszka, zapinki do mankietów, 
gustowny portfel.
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Dodatkowe wskazówki
O ile Kapłanka może symbolizować poczęcie (życie ukryte i  jesz-
cze niewidoczne), o tyle Cesarzowa mówi o porodzie i narodzinach 
dziecka. Jest to ważne przy rozkładach na macierzyństwo – poja-
wienie się ciąży nie jest jednoznaczne z posiadaniem dziecka… Za-
wsze zachowuj szczególną ostrożność w  odczytywaniu rozkładów 
na tego typu tematy i wyjątkowo delikatnie przekazuj ostrzegające 
interpretacje.



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

Arkana Wielkie symbolizują wielkie wydarzenia w Twoim życiu.

Dobrze jest się na nie odpowiednio przygotować!

Teraz i Ty dowiesz się, co:
• Cię czeka w bliższej i dalszej przyszłości,
• oznaczają poszczególne karty,
• mają one wspólnego z Twoją aktualną sytuacją życiową,
• Tarot mówi o Twoim życiu zawodowym, rodzinnym i uczuciowym,
• oznaczają kolory,
• karty zdradzają na temat konkretnych miejsc, wydarzeń, zawodów 

czy prezentów,
• zdradzić mogą profesjonalni tarociści,
• powinieneś mieć na uwadze zaczynając pracę z Tarotem.

Bezpieczna i skuteczna wróżba!
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