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WSTĘP

PROWADŹ DZIENNIK 
SWOJEJ MAGICZNEJ 

PODRÓŻY

Prawdopodobnie nie trzymałbyś w rękach tej książki, gdybyś 
już wcześniej nie interesował się Tarotem. Niejedna osoba 
zwracała się do tej oryginalnej przepowiedni albo dlatego, 

że znalazła się na rozstaju dróg, albo dopadł ją kryzys i potrzebowa-
ła wsparcia. Innych Tarot przyciąga ze względu na jego fascynujące 
walory artystyczne. Jeśli masz zdolności parapsychologiczne i wła-
śnie odkrywasz swoje magiczne powołanie, to niewykluczone, że 
Tarot nie jest ci obcy i jesteś gotowy zgłębić jego tajniki.

Karty Tarota ujawniają drugie dno rozmaitych sytuacji i  od-
krywają, co tak naprawdę dzieje się w  ciemnych zakamarkach 
rzeczywistości, często umykających uwadze pięciu zmysłów. Ta-
rot pozwala zajrzeć w przyszłość i zobaczyć, co nas czeka. Rzuca 
światło na nasze mroczne sprawki – łącznie z motywami działań, 
których nie jesteśmy świadomi. Daje nam szerszą perspektywę, 
umożliwiając podjęcie lepszej decyzji. Jednym słowem działa ni-
czym zaczarowane zwierciadło, życiowy doradca, przewodnik ba-
dający nieznany teren i jest jak szczery do bólu przyjaciel.
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BIAŁA MAGIA I TAROT

Nie sposób oddzielić Tarota od praktyki białej magii oraz pracy 
z zaklęciami, ponieważ są ze sobą nieodłącznie związane. Wystar-
czy spojrzeć na Maga, kartę z numerem 1, należącą do tak zwa-
nych Arkanów Wielkich. Na pulpicie tuż przed nim leżą cztery 
podstawowe insygnia, które trzyma w swojej „magicznej skrzy-
ni” – różdżka, kielich, pentagram oraz sztylet (athame). Wystar-
czy chwila zastanowienia, by zdać sobie sprawę, że cztery dwory 
(kolory) kart Arkanów Małych symbolizują cztery żywioły (zie-
mię, powietrze, ogień i wodę), które wiedźmy i czarnoksiężnicy 
wykorzystują do sprawowania rytuałów magicznych i  rzucania 
zaklęć. Więcej na ten temat znajdziesz w  pozostałych moich 
książkach: Księdze białej magii, Księga najpotężniejszych zaklęć* 
oraz The Modern Witchcraft Grimoire.

Znajdź swoją talię
Wybór talii kart Tarota to bardzo osobista kwestia. Wiele talii 

dostępnych na rynku nawiązuje do wiedźm, między innymi Wit-

ches Tarot (Tarot Czarownic), Everyday Witch Tarot (Codzienny 

Tarot Czarownic), czy Green Witch Tarot (Tarot Zielonej Cza-

rownicy). Do gustu może ci przypaść także Sacred Circle Tarot 

(Tarot Świętego Kręgu) lub Feary Wicca Tarot (Tarot wiccański).

Ilustracje do niniejszej książki zostały stworzone przez dwoje 
znamienitych alchemików, Arthura Edwarda Waite’a  i  Pamelę 
* Książka ukaże się w maju 2022 roku nakładem Wydawnictwa Studio 
Astropsychologii (przyp. wyd. pol.).
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Colman Smith, członków wpływowego stowarzyszenia ezote-
rycznego, tak zwanego Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku. 
W  rezultacie symbolika, numeracja oraz kolorystyka kart wraz 
z innymi widniejącymi na nich atrybutami niosą ze sobą tajemny 
przekaz. Choć talia ta cieszy się największą popularnością wśród 
osób rozpoczynających swą przygodę z Tarotem, możesz wybrać 
taką, która najbardziej ci odpowiada – a jest w czym wybierać! Są 
również talie, które integrują elementy astrologii, Kabały, szama-
nizmu i inne aspekty sztuki magicznej.

HISTORIA I TAJEMNICE TAROTA

Korzenie Tarota sięgają początków XV wieku, a  nawet dalej. 
Wśród wielu naukowców panuje przekonanie, że wzorowany 
był na popularnej na terenie Europy, renesansowej grze karcia-
nej, choć to tylko jedna z wielu hipotez. Z rozdziału 2 dowiesz 
się, że w owych czasach ludzie korzystali z kart zarówno w celach 
rozrywkowych, jak i do przepowiadania przyszłości. Historia Ta-
rota jest bogata i niejednoznaczna, a momentami nieco mroczna. 
Prawdopodobnie Tarot na zawsze pozostanie owiany tajemnicą 
i częściowo w tym tkwi jego urok.

Jeśli – w ramach uzupełnienia zagadnień tu poruszonych – ze-
chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o pochodzeniu Tarota i jego 
ewolucji, to w Internecie i niejednej książce napisanej na temat 
tej enigmatycznej wyroczni znajdziesz mnóstwo interesujących 
materiałów. A  jeśli jest ci to obojętne, możesz śmiało pominąć 
ten rozdział.

Nie musisz wiedzieć nic o pochodzeniu Tarota, ani o jego ewo-
lucji, żeby z niego korzystać. Chodzi o to, żeby od razu rzucić się 
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na głęboką wodę. Niemniej jednak niemałą frajdę sprawi ci sa-
modzielne poszukiwanie odpowiedzi na pytania „kto, co, gdzie, 
kiedy i dlaczego” w związku z tą fascynującą wyrocznią, która od 
wieków wabi nas swoim czarem.

JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI

Wróżba z kart Tarota u profesjonalnego tarocisty może okazać się 
jednym z najbardziej pouczających i rozwijających doświadczeń. 
Można również stawiać karty dla samego siebie. Prawdę powie-
dziawszy, wiele osób poznaje znaczenie kart, eksperymentując 
z nimi na sobie. Nie każda praktykująca czarownica musi umieć 
rozkładać karty Tarota, choć to niezwykle pożądana umiejętność, 
która pomoże ci rozwinąć inne aspekty sztuki dywinacyjnej. Pi-
sząc tę książkę, starałam się nieco przybliżyć ten skomplikowany 
system ezoteryczny tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki 
na tej drodze. W związku z powyższym, w części II starałam się 
objaśnić znaczenie każdej z  78 kart Tarota, w  sposób, który – 
mam nadzieję – okaże się przyjazny dla czytelnika. Zależało mi, 
żeby dołączyć do ich standardowych interpretacji moje osobiste, 
zebrane przez lata doświadczenia. Warto polegać na standardo-
wym znaczeniu kart, dopóki nie nabierzesz wprawy w samodziel-
nej interpretacji. Praktyka czyni mistrza, z czasem będziesz w lot 
rozumiał znaczenie poszczególnych kart, aż w końcu wypracujesz 
swój własny i niepowtarzalny sposób ich odczytywania.

Część III zawiera moje ulubione „rozkłady” kart Tarota, na-
dające kartom określony kontekst w trakcie wróżby. W części IV 
przedstawię natomiast szereg zaklęć z  mojego prywatnego gry-
muaru, które wykorzystują magiczne atrybuty kart Tarota.
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Zapewne z czasem będziesz chciał mieć więcej niż jedną talię 
Tarota. Najlepiej mieć dwie oddzielne talie: jedną do wróże-
nia, drugą do sztuki magicznej. Jeśli uznasz, że chcesz wróżyć 
innym osobom, miej jedną talię na własny użytek, a drugą dla 
nich. To znaczy, że ostatecznie staniesz się dumnym posiada-
czem co najmniej trzech talii kart Tarota. Ja na przestrzeni 
lat korzystam z  przeszło 200 różnych talii – fakt, można się 
od nich uzależnić. Wiele osób kolekcjonuje karty Tarota wy-
łącznie dla ich walorów artystycznych, natomiast niezwykle 
rzadkie, owiane sławą talie przechowywane są w muzeach lub 
prywatnych kolekcjach.

CZY TAROT DZIAŁA?

Mimo swego piękna, cudowności i  tajemniczości, karty Tarota 
prawdopodobnie nie wytrzymałyby próby czasu, gdyby nie były 
skuteczne – jako wyrocznia, narzędzie do samodoskonalenia, 
pomoc w medytacji, przewodnik na drodze do samorozwoju czy 
wsparcie w praktyce alchemii. Możliwe, że nasi przodkowie sięga-
li po nie dla czystej rozrywki, lecz obecnie większość z nas robi to 
ze zgoła innych powodów.

Być może wciąż nurtuje cię pytanie, czy karty Tarota naprawdę 
potrafią przewidzieć przyszłość albo ujawnić skrywane tajemni-
ce? Czy pomogą ci zrozumieć wydarzenia z przeszłości i podpo-
wiedzą, jak postąpić w  chwili obecnej? Czy dzięki nim uda ci 
się rozwiązać codzienne problemy, poprawić relacje z innymi lub 
wykorzystać swój potencjał? Najlepiej będzie, jeśli przekonasz się 
o tym na własnej skórze.
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ROZDZIAŁ 1

KILKA SŁÓW 
O WYROCZNIACH

Co przyniesie jutro? Od starożytności ludzie na całym świe-
cie zwracali się do przeróżnych wyroczni w poszukiwaniu 
odpowiedzi na to pytanie. Skoro interesujesz się wróżbami 

i  czarami, zapewne pojęcie wyroczni nie jest ci obce i  niewyklu-
czone, że już się z nimi konsultowałeś. Czy zdarzyło ci się zajrzeć 
w  szklaną kulę albo zaczarowane zwierciadło, żeby zobaczyć rze-
czywistość niewidoczną dla oczu? Czy kiedykolwiek wpatrywałeś 
się w kłęby dymu unoszące się nad rytualnym ogniskiem lub przy-
glądałeś się migoczącemu płomieniowi świecy albo pochodni, żeby 
uzyskać wgląd w daną sytuację? Czy chcąc znaleźć odpowiedzi na 
nurtujące cię pytania, wróżyłeś sobie z run, konsultowałeś się z wy-
rocznią I Ching lub korzystałeś z hipnotyzującego wahadełka? Nie-
wykluczone, że zwróciłeś się po pomoc do medium lub szamana.

Najsłynniejszą wyrocznią w czasach antycznych była wyrocz-
nia w  Delfach. Tysiące lat temu starożytni Grecy wędrowali 
na szczyt Parnasu (góry oddalonej o ponad sto kilometrów od 
Aten), żeby prosić cieszącą się sławą kapłankę o radę. Po wpro-
wadzeniu się w trans, Pytia dostrajała się do boskiego wymiaru 
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i  pozwalała bóstwom, by przemawiały jej ustami. Tymczasem 
w Chinach nadworni astrologowie dynastii Zhou interpretowa-
li nadchodzące wydarzenia, obserwując gwiazdy, chmury, opady 
deszczu i kierunek wiejącego wiatru. Władcy starożytnego Sume-
ru i Babilonii zwracali się do jasnowidzących kapłanów, by prze-
powiedzieli im przyszłość. My, choć żyjemy w  świecie pełnym 
sprzeczności, też możemy zwrócić się do pradawnych wyroczni 
po wskazówki – które niekiedy okazują się jedynym rzetelnym 
drogowskazem.

CZYM WŁAŚCIWIE JEST WYROCZNIA?

Dywinacja lub wróżbiarstwo jest sztuką przewidywania przy-
szłości. Dosłownie termin ten oznacza „aktywne dążenie do 
urzeczywistnienia się boskiego wymiaru w  materialnym świe-
cie”. Wyrocznią może być osoba o  zdolnościach parapsycholo-
gicznych, które pozwalają jej wyjrzeć poza granice materialnej 
rzeczywistości. Innym rodzajem wyroczni są przedmioty służące 
do wróżenia, między innymi runy lub karty Tarota.

Wyrocznie stanowią portal do wiedzy pozazmysłowej, umyka-
jącej naszym pięciu zmysłom. Pobudzają naszą intuicję i działają 
na podświadomość. Służą również jako kanał komunikacyjny 
między nami a boską mądrością lub nadświadomością. Zdarza 
się, że choć zwracasz się po radę do wyroczni, podskórnie znasz 
już odpowiedź na nurtujące cię pytanie. Wyrocznia natomiast 
jest tylko kanałem, przez który możesz dotrzeć do wiedzy skrytej 
głęboko w twoim wnętrzu, a następnie ją aktywować. Mało tego, 
za pośrednictwem wyroczni można dostroić się do kosmicznej 
mądrości zgromadzonej w tak zwanych Kronikach Akaszy.
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Cały świat to jeden wielki omen i znak. Czemuż tak tęsknie 
spoglądasz w  kąt? Głos Opatrzności rozbrzmiewa wokoło 
i idzie na marne, zignorowany i niewysłuchany, podczas gdy 
w górach ryk bydła odbija się echem.

– Ralph Waldo Emerson

Popularne wyrocznie
Zapewne korzystałeś już z wyroczni, choć nawet nie zdawałeś 
sobie z  tego sprawy. Za każdym razem, gdy rzucasz monetą 
przed podjęciem decyzji, po czym wybierasz orła lub reszkę, 
konsultujesz się z  wyrocznią. Gdy przyglądasz się ubarwieniu 
włochatej gąsienicy, żeby stwierdzić, czy nadchodząca zima bę-
dzie mroźna, czy łagodna, przewidujesz przyszłość. Pamiętasz, 
jak w  dzieciństwie obrywałeś płatki kwiatów, żeby sprawdzić, 
czy twoja sympatia „kocha cię, lubi czy szanuje…?”. Te kwiatki 
to też były wyrocznie.

Zawsze i wszędzie, gdzie byś nie spojrzał, roi się od proroczych 
znaków – pod warunkiem, że zechcesz je dostrzec. Ja, gdy znaj-
dę na ziemi monetę, wiem, że wkrótce otrzymam jakieś pienią-
dze. Mnóstwo osób miewa wizje i prorocze sny. Są ludzie, którzy 
otwierają ulubioną książkę lub Pismo Święte na chybił trafił 
i traktują pierwszy przeczytany akapit jako drogowskaz. Inni po 
włączeniu radia wsłuchują się w przesłanie pierwszego prezento-
wanego akurat utworu. Również pojawienie się na naszej drodze 
jakiegoś zwierzęcia lub ptaka ma określone znaczenie. Praktycz-
nie wszystko może służyć jako wyrocznia. Tarot – moim zdaniem 
– jest najbardziej elegancką i  skomplikowaną wyrocznią z  nich 
wszystkich – i pewnie dlatego, przez te wszystkie lata, nie stracił 
ani trochę na popularności.
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Celtyckie wróżki
Przewidywaniem przyszłości w Szkocji zajmowały się wróżki 

(ang. frithirs). Cztery razy do roku, co kwartał w pierwszy po-

niedziałek, wróżki najpierw pościły, a potem tuż przed wscho-

dem słońca wychodziły na zewnątrz z zawiązanymi oczami. 

Po zdjęciu przepaski interpretowały znaczenie tego, co ujrza-

ły jako pierwsze.

Korzystanie z wyroczni
Wyrocznie działają zgodnie z założeniem, że poszczególne sym-
bole pobudzają intuicję (kwestia symboli zostanie omówiona 
w  rozdziale 3). Podczas rozkładania kart Tarota, wykładania 
run lub przewidywania przyszłości ze szklanej kuli, otwiera-
my się na informacje płynące z  naszej nadświadomości oraz 
wymiaru duchowego. Osoby zajmujące się magią i  czarami 
nieprzerwanie poszukują przewodnictwa i wskazówek nie tyl-
ko w świecie pozazmysłowym, lecz także w głębinach własnej 
intuicji, która pobudzana jest przez medytację, wizualizację, 
rytuały, zaklęcia i  inne praktyki. Wiedźmy i  czarnoksiężnicy 
zdają sobie sprawę, że są ściśle związani z naszą piękną planetą 
i całym kosmosem. Uświadamiają sobie, że zbudowanie lepszej 
więzi między własną świadomością i  ponadnaturalnymi, nie-
oczywistymi źródłami wiedzy, znajdującymi się w najbliższym 
otoczeniu oraz wewnątrz każdego z  nich, wyjdzie wszystkim 
na korzyść. To dlatego tak chętnie zwracają się do wyroczni, 
ponieważ są one łącznikiem między niebem i  ziemią oraz po-
szerzają ich horyzonty.
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Jeżeli nie będziesz polegał wyłącznie na konwencjonalnym, 
racjonalnym sposobie myślenia, bez trudu uzyskasz klarowne 
i wymowne wskazówki z kart Tarota lub innych wyroczni. Jeśli 
jednak podchodzisz sceptycznie do przewidywania przyszłości 
lub wątpisz w rzetelność przepowiedni, możesz zablokować prze-
pływ informacji. Postaraj się zachować otwarty umysł. Nie masz 
nic do stracenia, a wręcz przeciwnie – wiele do zyskania.

POPULARNE WYROCZNIE

Liczne systemy i narzędzia dywinacyjne umożliwiają nam wgląd 
w  przeszłość, teraźniejszość i  przyszłość. Możliwe, że niektóre 
z nich nie są ci obce lub przynajmniej wzbudziły twoją ciekawość. 
Niektóre systemy dywinacyjne są skomplikowane i opanowanie 
ich wymaga czasu. Do tej kategorii należą Tarot i astrologia, lecz 
to nie powód, by przestać się kształcić w tej materii. Twoje wy-
siłki z pewnością się opłacą. Inne wyrocznie, jak choćby tablica 
spirytystyczna Ouija, mogą być z powodzeniem stosowane przez 
nowicjuszy. Wróżyć można niemal ze wszystkiego.

Wróżenie z muszelek
W książce Ocean Oracle Michelle „Muszelka” Hanson traktu-

je zbiór 200 muszli jako narzędzie do wróżenia. Twierdzi, że: 

„Jeżeli jakaś konkretna muszla przyciąga cię – lub odpycha 

– może w ten sposób próbuje ci coś „powiedzieć” lub prze-

kazać konkretną wiedzę. Podobnie, jak karty Tarota, poszcze-

gólne muszle mogą ujawnić cenne informacje i pobudzić cię 

do konstruktywnego rozwoju”.
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Narzędzia dywinacyjne
Przepięknie ilustrowane karty Tarota to zapewne najpopular-
niejsza wyrocznia – na rynku dostępne są dosłownie tysiące talii. 
Oprócz Tarota warto spróbować innych powszechnie znanych 
przyborów wróżbiarskich. Możliwe, że odkryją przed tobą coś, 
czego sobie nie uświadamiałeś lub uchylą rąbka tajemnicy odno-
śnie tego, co może się dopiero wydarzyć. Ponadto mogą ostrzec 
cię przed czymś, o czym nie miałeś pojęcia lub ujawnić coś, z cze-
go dotąd nie zdawałeś sobie sprawy – nie tylko o innych, lecz tak-
że o tobie samym.

 �Runy – Termin „runa” oznacza „sekret” lub „tajemnicę”. 
Większości osób hasło „runy” kojarzy się ze starogermańskim 
alfabetem. (Jeżeli jesteś fanem książek Tolkiena, to z pewno-
ścią słyszałeś już o runach, a może nawet z nich korzystałeś). 
Najpopularniejsza odmiana tego alfabetu składa się z 24 liter, 
każda z nich określa jakieś zwierzę, rzecz, stan lub bóstwo. Jeśli 
w twoich żyłach płynie nordycka krew, to pewnie z przyjem-
nością sięgniesz po runy Ogham, oparte na symbolice drzew.

 �Wahadełko – Najczęściej wahadełko składa się z małego ob-
ciążnika, na przykład z kryształu, przymocowanego do nie-
zbyt długiego sznurka lub łańcuszka. Wahadło trzymamy 
palcami za sznurek tak, by ciężarek na jego końcu mógł się 
swobodnie poruszać, i jednocześnie zadajemy proste pytanie. 
Ruch wahadła w odpowiednim kierunku – do przodu, do 
tyłu, z boku na bok lub dookoła – ma określone znaczenie 
i stanowi odpowiedź na zadane pytanie.

 � I Ching – Od tysięcy lat do chwili obecnej system I Ching 
lub Księga Przemian stosowany jest w  Chinach i  na Da-
lekim Wschodzie. Konfucjusz uznawany jest za twórcę tej 
prastarej wyroczni, nawiązującej do relacji międzyludzkich, 
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społecznych oraz więzi z Absolutem. System I Ching zawie-
ra 64 heksagramy, każdy złożony jest z 6 linii. Poszczególne 
heksagramy oraz linie, które się na nie składają, mają odrębne 
znaczenie.

 �Kryształy – Czy osoba przepowiadająca przyszłość kojarzy ci 
się z kobietą w turbanie na głowie, wpatrującą się w szklaną 
kulę? Uwierz mi, spoglądając w  głąb kryształu, można na-
prawdę zobaczyć to, co niedostępne dla oczu. Autentyczna 
szklana kula lub duży kryształ górski ma mnóstwo nieregu-
larności, które pobudzają wyobraźnię. W zależności od tego, 
w którym kierunku ją obrócisz, możesz wyczytać z niej inną 
historię. Na tym polega przepowiadanie przyszłości. Inne po-
wierzchnie odbijające światło, między innymi zwierciadło lub 
tafla wodna, też nadają się do tego celu.

Przepowiednie Nostradamusa
Słynny XVI-wieczny jasnowidz, Nostradamus, potrafił godzi-

nami wpatrywać się w misę wypełnioną wodą i przyglądać 

się wizjom przyszłości, które rozgrywały się na jego oczach. 

W ten sposób udało mu się trafnie przepowiedzieć wydarze-

nia, które miały miejsce kilka wieków później.

Systemy dywinacyjne
Tarot jest zarówno narzędziem, jak i systemem dywinacyjnym, 
który pobudza intuicję, daje wskazówki oraz pomaga rozwiązać 
życiowe dylematy. W kolejnych rozdziałach będziemy zgłębiać 
tajniki tej magicznej wyroczni. Skoro postanowiłeś poszerzyć 
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swoją wiedzę na ten temat, niewykluczone, że równie dużą 
przyjemność sprawią ci inne systemy dywinacyjne, do których 
czarownice i czarnoksiężnicy odwoływali się od niepamiętnych 
czasów. Oto niektóre z nich:

 �Astrologia – Nie wątpię, że znasz swój znak Zodiaku, ale to 
tylko wierzchołek góry lodowej. Gdy udasz się na konsulta-
cje do profesjonalnego astrologa, w pierwszej kolejności on 
lub ona sporządzi twój horoskop urodzeniowy, który pokaże 
nie tylko pozycję Słońca w chwili twoich narodzin, lecz także 
Księżyca i pozostałych planet (oraz innych czynników), a tak-
że ich relacje względem siebie oraz Ziemi. Każde ciało niebie-
skie posiada wyjątkową energię, która oddziałuje na istoty 
ludzkie, stosunki polityczne i  społeczne, zmiany klimatycz-
ne i planetarne. Podczas pracy z kartami Tarota odkryjesz, że 
mają one wiele wspólnego z astrologią. Przykładowo, cztery 
dwory Arkanów Małych odpowiadają czterem fundamen-
talnym żywiołom w astrologii – żywiołowi ziemi, powietrza, 
wody i ognia.

Cztery żywioły… są podstawowym budulcem wszelkich struk-
tur materialnych i organizmów żywych. Każdy z nich repre-
zentuje bazowy rodzaj energii i świadomości, które działają 
w każdym z nas.

– Stephen Arroyo, Astrologia i psychologia

 �Numerologia – Zastanawiałeś się, dlaczego niektóre lata obfi-
tują w ciekawe wydarzenia i przygody, natomiast inne zdają się 
być spokojne i nudne. Odpowiedź można znaleźć w numero-
logii. Każda cyfra posiada określoną wibrację, która odzwier-
ciedla konkretne sytuacje, emocje lub działania. Na przykład 
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jedynka to cyfra początków, pierwszych kroków; piątka na-
tomiast oznacza zmiany. Analizując poszczególne cyfry danej 
daty, można w przybliżeniu stwierdzić, co nas wtedy czeka. 
(Symbolizm cyfr zostanie omówiony w rozdziale 4, pozostałe 
aspekty numerologii wraz z zasadami jej stosowania zostały 
opisane w mojej książce The Everything Wicca and Witch
craft Book). Numerologia jest integralną częścią Tarota, 
o czym niebawem się przekonasz. Numeracja kart ma ukryte 
znaczenie, o czym będzie mowa w kolejnych rozdziałach.

XXI wiek stawia nas w  obliczu bezprecedensowych wyzwań 
oraz możliwości, a co za tym idzie – mnóstwem pytań bez odpo-
wiedzi. Tarot i inne narzędzia dywinacyjne działają niczym latar-
nie morskie, które rozświetlają mrok, dzięki czemu wiemy, dokąd 
zmierzamy. Gdy poznasz symboliczny język kart, będziesz mógł 
wykorzystywać sekretną mądrość Tarota oraz jego magiczne atry-
buty. Natomiast w części IV dowiesz się, jak wykorzystać karty 
podczas pracy z zaklęciami.

Szukaj odpowiedzi. Uruchom swoją ciekawość. Daj się ponieść 
fantazji. Miej otwarty umysł i  ufne serce. Twoja przyszłość na-
prawdę zapisana jest w kartach!
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ROZDZIAŁ 6

DWÓR BUŁAW

Rozłóż w wachlarz wszystkie karty z Dworu Buław i przez 
kilka minut przyjrzyj im się w skupieniu. Niewykluczo-
ne, że twoją uwagę zwróci fakt, że osoby przedstawione 

na tych kartach (pod warunkiem, że korzystasz z  talii z  fabułą) 
wyglądają na bardzo zadowolone, niezależnie od tego, czym się zaj-
mują. Nawet postacie ukazane na kartach będących zwiastunami 
trudności – Piątce, Siódemce i Dziesiątce Buław – sprawiają wra-
żenie wystarczająco kompetentnych, by stawić czoła pojawiającym 
się wyzwaniom.

Buławy – o czym była mowa w rozdziale 3 – symbolizują kre-
atywność, entuzjazm, inspirację, autoekspresję, wyzwanie, mo-
tywację, apetyt na życie oraz aktywność w świecie zewnętrznym. 
Karty z Dworu Buław odzwierciedlają sposób, w jaki wykorzy-
stujemy własne talenty, jak radzimy sobie z  przeciwnościami 
losu oraz jakie są nasze szanse na odniesienie sukcesu. Nierzad-
ko reprezentują to, czym się zajmujemy – pracę w wyuczonym 
zawodzie lub zajęcie wykonywane z pasji, na przykład w branży 
muzycznej bądź artystycznej. W  zależności od talii buławy na-
zywane są kijami, pałkami lub maczugami i  są przedstawiane 
przez poszczególnych artystów na wiele ciekawych sposobów 
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– w formie drewnianych patyków, kijów, gałęzi z kiełkującymi 
listkami, pałek wyglądających jak królewskie berło lub płoną-
cych pochodni.

Niezależnie od sposobu ich przedstawienia na kartach, nie 
sposób nie zauważyć, że buławy mają symbolikę falliczną. Wy-
nika to z  faktu, że związane są z  uniwersalną męską energią. 
Oprócz tego reprezentują żywioł ognia i  odpowiadają treflom 
w zwykłych taliach do gry.

Bejsbolowy Tarot
Niemal każdy znajdzie talię kart Tarota, która przypadnie 

mu do gustu. Przykładowo w Tarocie Bejsbolowym Dwór Bu-

ław zilustrowany został – jak się zapewne domyślasz – w for-

mie kijów bejsbolowych.
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 DWÓR BUŁAW 

KRÓL BUŁAW
Słowaklucze: przywództwo, pewność siebie, 
sukces, dobra passa, lojalność

Jak przystało na władcę, Król Buław zazwy-
czaj ukazany jest siedzący na tronie, przy-
odziany w koronę i kunsztowny płaszcz. Jest 
człowiekiem czcigodnym, epatującym siłą 
i pewnością siebie, wzbudzającym posłuch, 
lecz bynajmniej nie strach. W istocie niejed-
nokrotnie przedstawia się go jako przystojnego i  dobrotliwego 
włodarza. Jeżeli Król odzwierciedla realną osobę, to najczęściej 
uosabia dojrzałego mężczyznę, zazwyczaj majętnego i cieszącego 
się prestiżową pozycją – być może jest dyrektorem przedsiębior-
stwa lub liderem obdarzonym społecznym poparciem.

W którą stronę skierowana jest twarz Króla?
Są talie, w których twarz Króla skierowana jest do boku, i w za-

leżności od tego, czy Król patrzy w kierunku pozostałych kart 

w rozkładzie, czy odwraca się od nich, wpływa znacząco na 

interpretację całego układu.

Pozycja pionowa
Król w  pozycji pionowej to dobry znak, niezależnie od sytu-
acji. Jeżeli uosabia realną osobę, jest kimś, komu można zaufać 
i  mieć pewność, że nie opuści cię w  potrzebie. Jest lojalnym 



 WIELKA KSIĘGA TAROTA 

  78  

przyjacielem, sprawiedliwym szefem, rozsądnym doradcą i kom-
petentnym, uczciwym liderem. Ten inteligentny mężczyzna 
kieruje się wzniosłymi ideałami. Jest osobą aktywną, niezależną 
i pełną energii, żyje z pasją i jest żądny przygód.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw finansowych, Król Buław w rozkła-
dzie oznacza, że możesz spodziewać się samych dobrodziejstw 
na swojej drodze. Niekiedy pojawienie się Króla zwiastuje 
podwyżkę, zwrot z inwestycji lub wparcie finansowe.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw zawodowych, sukces masz jak 
w banku. Król Buław w pionie może być zapowiedzią wyróż-
nienia lub uznania dla twoich wysiłków, a niekiedy awansu na 
wyższe stanowisko. To dobry czas na podjęcie ryzyka – zwy-
cięstwo masz w kieszeni.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw miłosnych, Król Buław oznacza 
silny związek, relację przepełnioną pasją i miłością, prawdo-
podobnie tworzy ją dwoje energicznych, kreatywnych i towa-
rzyskich ludzi.

Pozycja odwrócona
Gdy Król Buław znajduje się w pozycji odwróconej, możesz na-
potkać na przeszkody i zyskać mniej, niż oczekiwałeś. Jeżeli Król 
odzwierciedla realną osobę, być może jest to ktoś, z kim nie mo-
żesz się skontaktować albo kto nie będzie mógł ci pomóc, nawet 
jeśli będzie tego chciał. Niewykluczone, że ma zobowiązania wo-
bec kogoś innego. Nie znaczy to, że jest to osoba nieuczciwa lub 
nieodpowiedzialna, ale raczej nie warto wiązać z nią planów na 
przyszłość.
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 � Jeśli rozkład dotyczy spraw finansowych, odwrócony Król 
Buław może oznaczać, że będziesz musiał poczekać na należ-
ne pieniądze albo otrzymasz ich mniej, niż byś sobie życzył.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw zawodowych, karta ta może świad-
czyć o tym, że projekt, nad którym pracujesz zajmie dłużej, niż 
planowałeś albo będziesz musiał włożyć w niego znacznie wię-
cej wysiłku. Niewykluczone, że najbardziej twórcze aspekty 
twojego przedsięwzięcia zostaną odrzucone przez kadrę wyż-
szego szczebla.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw miłosnych, odwrócony Król Bu-
ław może świadczyć o topniejącym entuzjazmie lub oznaczać, 
że nowa znajomość dopiero co nabiera „rumieńców”. Niekie-
dy karta ta wskazuje na osobę będącą w związku z kimś innym.

„Zimny drań”
W skrajnych przypadkach odwrócony Król Buław może ozna-

czać tak zwanego „zimnego drania”. Jak pisze Mary K. Greer 

w książce The Complete Book of Tarot Reversals: „Możesz 

nie zgadzać się z innymi, tylko po to, żeby udowodnić swoją 

wyższość. Zdarza się, że wykorzystujesz innych i jesteś wobec 

nich agresywny, niczym sadysta albo bezduszny służbista”.
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 WIELKA KSIĘGA TAROTA 

KRÓLOWA MIECZY
Słowaklucze: inteligencja, niezależność, 
autorytet, obiektywizm, komunikacja

Królowa Mieczy jest żeńskim odpowied-
nikiem Króla Mieczy, z  tą różnicą, że od-
zwierciedla kreatywne aspekty procesu 
myślowego – bliżej jej do powieściopisarki 
niż do księgowej. W niektórych taliach Kró-
lowa Mieczy ukazywana jest siedząca na tro-
nie, w koronie na głowie, ubrana w wystawne szaty i trzymająca 
w dłoni miecz. Tarot Wodnika przedstawia ją w koronie, chociaż 
bez tronu – ale za to władającą mieczem jak na wojowniczkę przy-
stało. Przywodzi na myśl Joannę d’Arc lub Atenę. Jeżeli Królowa 
Mieczy odzwierciedla w  rozkładzie realną osobę, to zazwyczaj 
jest to dojrzała kobieta słynąca z inteligencji, niezależności i siły 
wewnętrznej.

Daje czy odbiera?
W talii Ridera-Waite'a-Smith Królowa Mieczy przedstawiona 

jest z profilu z wyciągniętą przed siebie dłonią. Warto przyj-

rzeć się pozostałym kartom w rozkładzie i zobaczyć, czy Kró-

lowa zwraca się ku tobie, czy w przeciwnym kierunku. Karty 

w jej sąsiedztwie mogą wskazywać, co Królowa chce otrzymać 

wyciągając rękę albo odwrotnie – co ma do zaoferowania.
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Pozycja pionowa
Królowa Mieczy w tej pozycji symbolizuje władzę, autorytet oraz 
wiedzę. Jeśli pojawia się w rozkładzie, świadczy o tym, że przesze-
dłeś traumę emocjonalną, ale to doświadczenie wiele cię nauczy-
ło. Masz silną wolę i zasoby intelektualne, żeby przejąć kontrolę 
nad swoim życiem – rodzinnym lub zawodowym. Jeżeli Królowa 
Mieczy odzwierciedla realną osobę, niewykluczone, że jest sin-
gielką, rozwódką lub wdową, której udało się przekuć cierpienie 
w życiową mądrość. Jest ceniona za umiejętności komunikacyj-
ne, niewykluczone, że pisze książki, wykłada na uniwersytecie, 
pracuje w sądzie lub ministerstwie, zarządza przedsiębiorstwem 
albo publikuje prace naukowe.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw finansowych, Królowa Mieczy 
w pionie radzi, by wykorzystać sieć znajomych oraz nawiązać 
współpracę z ludźmi o światopoglądzie zbliżonym do twoje-
go, żeby osiągnąć zyski – aczkolwiek w tym przypadku „zyski” 
mogą zostać przeznaczone na szczytny cel. Nie pozwól, żeby 
emocje wpływały na podejmowane przez ciebie decyzje finan-
sowe. Choć w chwili obecnej najważniejsza jest szczerość, nie 
zdradzaj więcej szczegółów niż to konieczne.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw zawodowych, karta ta może zapo-
wiadać karierę związaną z komunikacją. Twoja błyskotliwość 
i obiektywizm ułatwią ci awans. Niekiedy oznacza, że musisz 
mówić, co myślisz oraz prosić o to, czego potrzebujesz i nie 
możesz dać się zbić się z tropu.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw miłosnych, Królowa Mieczy świad-
czy o tym, że zależy ci na równości i niezależności w związku. 
Niekiedy sugeruje, że z własnej woli chcesz pozostać singlem 
i/lub osobą bezdzietną, żeby realizować się intelektualnie lub 
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zawodowo. W  relacji bardziej cenisz sobie zgodność poglą-
dów, wartości oraz zainteresowań niż namiętne uczucia.

Pozycja odwrócona
Gdy Królowa Mieczy pojawia się w pozycji odwróconej, niewy-
kluczone, że czujesz się jak w potrzasku, ktoś lub coś cię ogranicza 
i  nie możesz swobodnie wyrażać własnych poglądów. Królowa 
Mieczy w tej pozycji może świadczyć o rozczarowaniach w domu 
lub w  pracy, niedotrzymanych obietnicach lub niespełnionych 
marzeniach. Możesz mieć poczucie, że nie miałeś okazji, by zapre-
zentować się z jak najlepszej strony lub w udziale przypadły ci same  
„ochłapy”. Być może nie potrafisz pogodzić się z jakąś stratą albo 
twoja ocena sytuacji jest podyktowana emocjami.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw finansowych, odwrócona Kró-
lowa Mieczy może oznaczać, że dajesz się ponieść emocjom, 
zamiast kierować się rozsądkiem w tych kwestiach. Może tak-
że świadczyć o tym, że ktoś źle ci doradził lub nie przeanali-
zowałeś dokładnie wszystkich za i przeciw danej inwestycji, 
i w konsekwencji poniosłeś straty. Karta ta zdaje się przestrze-
gać: „Czytaj to, co jest napisane drobnym drukiem”.

 � Jeśli rozkład dotyczy spraw zawodowych, to prawdopodobnie 
nie wykorzystujesz w pełni swoich umiejętności i zdolności 
artystycznych. Albo masz wrażenie, że twoje umiejętności nie 
znajdują uznania. Być może twój szef zbytnio cię krytykuje, 
twoi współpracownicy są zawistni albo niegodni zaufania, co 
sprawia, że zaczynasz wątpić w siebie. Odwrócona Królowa 
Mieczy może symbolizować „szklany sufit”, który nadal ogra-
nicza kobiety w życiu zawodowym.
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 � Jeśli rozkład dotyczy spraw miłosnych, karta ta świadczy 
o zgorzknieniu wynikającym z rozczarowań lub zranień w sfe-
rze emocjonalnej. W konsekwencji możesz nieświadomie sa-
botować swoje związki i  uciekać w  samotność. Niekiedy 
odwrócona Królowa Mieczy świadczy o nadmiernie krytycz-
nej naturze, braku elastyczności lub oziębłości w stosunku do 
partnera.



Skye Alexander – jest wielokrotnie nagradzaną autorką prawie czterdziestu ksią-
żek, w tym bestsellera Księga białej magii. Jej książki zostały przetłumaczone na 
kilkanaście języków. Mówi się o niej, że jest ekspertką od czarów. Skye jest tak-
że artys tką, nauczycielką pisania, astrologiem i tarocistką, praktykuje feng shui.

Co przyniesie jutro? Czy uda mi się zrealizować zamierzone cele? 
Cieszę się dobrym zdrowiem,  

ale czy już powinienem się martwić o przyszłość? 
Czy spotkam miłość swojego życia? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi?

Jeśli ty również zastanawiasz się, jaka przyszłość jest ci pisana, ta 
książka jest dla ciebie! Karty Tarota ujawniają drugie dno różnych sy-
tuacji i pozwalają zajrzeć w przyszłość. Rozkłady Tarota dają szerszą 
perspektywę, umożliwiając ci podjęcie lepszej decyzji w życiu zawo-
dowym, miłosnym czy w sprawach finansowych. Tarot działa niczym 
życiowy doradca i jest jak szczery do bólu przyjaciel! Z pomocą tej 
fascy nującej książki pewnie wkroczysz w pełen magii świat Tarota.

W tej książce znajdziesz:
• szczegółowe objaśnienie znaczenia każdej z 78 kart Tarota,
• kilkanaście najpopularniejszych rozkładów kart Tarota,
• praktyczne informacje dotyczące m.in. tego, jaką talię wybrać, ile ich 

mieć, jak przygotować się do wróżenia, tasować karty i jak zadawać 
pytania,

• odpowiedzi na najważniejsze pytania o Tarot, jak np. co to jest sy-
gnifikator i co w rozkładzie oznaczają karty w pozycji odwróconej,

• najskuteczniejsze zaklęcia białej magii, w których wykorzystasz karty.

Tarot – twój najlepszy doradca w codziennych sprawach! 
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