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Podziękowania

Gdybym miała podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki powstałaby 
druga i to grubsza od tej. Dlatego ograniczę się do tych, bez których ona nie mogłaby w ogóle zaistnieć. 
Serdecznie dziękuję wszystkim moim klientom za ich zaufanie i inspirację do pracy – wszyscy jesteście 
wspaniali i niepowtarzalni. Jestem ogromnie wdzięczna Bogu za możliwość pracy z Wami. Dzięki Wam 
zdobywałam doświadczenie, którym dzielę się w tej książce.

Alla Chrzanowska
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Część I

 

Od Głupca do Oświeconego

1. ArChetyP GłuPCA

Zawsze jest „jakiś” początek.

Przed wieloma wiekami był sobie na Ziemi człowiek: nagi, bezbronny, odsłonięty i samotny. Wszystko 
go przerażało. Wydawało mu się, że w każdym miejscu i o każdej porze coś na niego czyha, a on nie znał 
żadnych metod ani sposobów, przy pomocy których mógłby się bronić. Niebezpieczeństwo czaiło się 
wszędzie, tak on to w każdym bądź razie odczuwał. Jego życie polegało na przetrwaniu, a wrogów miał 
ogromną ilość: dzikie, głodne zwierzęta, które polowały na niego, chłód, który przynosił choroby oraz upał, 
który powodował to samo, brak pożywienia, które trzeba było zdobywać z narażeniem życia i siły natury, 
które zdawały się być żywe i w przerażający sposób niszczące jego schronienie, a nawet życie. Nie mógł 
spodziewać się pomocy znikąd, nawet od swoich pobratymców, którzy byli tak samo bezbronni i narażeni 
na niebezpieczeństwo, jak on.

Oto uderza piorun w drzewo rosnące obok jaskini, które do tej pory osłaniało przed dzikimi zwierzętami 
i dawało cień w upalne dni. Płomienie rozrastały się i pochłaniały poczucie bezpieczeństwa, zabierając to, 
co znane i oswojone, przy akompaniamencie dziwnych szumów i trzasków, parzyły, gdy ktoś usiłował się do 
nich zbliżyć. Zadawały ból fizyczny i psychiczny, były czymś nieznanym i dlatego strasznym. Nagle z niebios, 
zazwyczaj niosących słoneczne ciepło lub księżycowy blask, zaczyna spływać woda. Jest jej coraz więcej 
i więcej, z chmur płyną już wręcz potoki. Towarzyszy im pomruk grzmotów i jeszcze bardziej przerażający 
błysk piorunów. Choć ciągle trwa dzień, świat ogarnął mrok. Płonąca pochodnia drzewa zaczyna przygasać, 
ale towarzyszy temu walka – płomienie syczą, skręcają się poczerniałe gałęzie drzewa, ale wody przybywa: 
ogień został pokonany, lecz nie przywróciło to poczucia bezpieczeństwa człowiekowi, gdyż widzi on, jak 
rzeczka, z której codziennie pił wodę i próbował chłodzić się w upalne dni, staje się rwącym potokiem, 
który podchodzi już do wejścia jaskini. Trzeba uciekać. Woda zalewa dotychczasowe schronienie.

Strach przekształca się w przerażenie: dokąd mam iść, jeśli wszędzie jest ciemność, a błyskające raz po 
raz pioruny ukazują w swym upiornym blasku jedynie niebezpieczeństwo, szczególnie, że jeszcze dodatko-
wo zrywa się gwałtowny wicher, przygniatający i drzewa, i człowieka do ziemi, przeszywający chłodem do 
szpiku kości, wstrząsający nędznie okrytym ciałem i wywołujący dreszcze. Na domiar złego, do tej pory, 
twardy grunt pod nogami zaczyna drżeć, ziemia kołysze się. Z nikąd nie można spodziewać się pomocy. 
Drżenie ziemi nasila się, z jej wnętrza wydobywa się głuchy łoskot. Człowiek czuje, że to koniec. Ziemia 
rozstępuje się z trzaskiem, a on spada w nieznanym kierunku. Rozszalałe żywioły pastwią się nad nim, 
ale on tego już nie czuje, padając – stracił świadomość. 

Kiedy rano, cały obolały, wrócił do przytomności, jego świat zmienił się nie do poznania. Na miejscu 
jaskini, która dotychczas była jego domem pozostało tylko rumowisko kamieni, zaś rzeka prawie całko-
wicie zmieniła swój bieg, jej brzegi stały się urwiste, woda w niej – mętna, a tam, gdzie dotychczas była 
mała wysepka, piętrzył się potężny wodospad. Całą okolicę wypełniały wiatrołomy, a nad całością unosiły 
się dymy z dopalających się pogorzelisk. Wszędzie pełno było też trupów zabitych podczas kataklizmu 
zwierząt. Wszystko wyglądało przerażająco, strach był prawie fizycznie namacalny. 
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Człowiek poczuł, że nie może tu pozostać, że nadal grozi mu niebezpieczeństwo i w taki sposób narodziła 
się intuicja, miała ona wiele wspólnego z instynktem, którym kierują się zwierzęta. Człowiek pierwotny 
korzystał z niej i dzięki temu przetrwał, zaś cywilizacja uznała ją za coś gorszego od intelektu i dlatego 
współczesny człowiek z trudem unika zagrożeń. To intuicja kazała owemu biedakowi wstać i iść, chociaż 
ciało odmawiało posłuszeństwa, posiniaczone nogi nie chciały go nieść, rany krwawiły, a połamane żebra 
bolały. Jednak Głupiec zmusił się do tego, by wstać i ruszyć w drogę. 

Zaledwie zdążył on opuścić zagrożone miejsce i znaleźć tymczasowe schronienie w dziupli jedynego oca-
lałego w okolicy drzewa, na miejscu jego poprzedniego pobytu zjawiły się dzikie zwierzęta szukające żeru. 
Były groźne i rozdrażnione. Próbowały zwęszyć jego ślad. Wiedział, że pozostawanie tu jest niebezpieczne. 
Trzeba było szukać nowego schronienia, miejsca, gdzie mógłby żyć. Jak tylko zwierzęta nasyciły się leżącą 
obficie w okolicy padliną, Głupiec opuścił swoje schronienie i wyruszył w niebezpieczną drogę w nieznane, 
za cały dobytek mając nikłe doświadczenie, jakie zdążył do tej pory nabyć i naiwną wiarę, graniczącą z bez-
troską, że teraz już będzie dobrze.

W swojej wędrówce widział piękno świata, ptaki, które wiły gniazda, zwierzęta opiekujące się swoimi 
małymi i beztrosko bawiące się na ukwieconej łące, bujnie rosnące rośliny oraz potężne, zielone drzewa 
i nie widział w nich przerażenia, które sam niedawno przeżył. Zaczęło go to zastanawiać. Poczuł, że życie 
samo w sobie jest znacznie potężniejsze, niż żywioły. Chciał wiedzieć dlaczego. Chciał wiedzieć coraz 
więcej. Zrozumiał, że tylko poznanie otaczającego go świata pozwoli uniknąć w przyszłości tych niebezpie-
czeństw, które niedawno stały się jego udziałem. Dokładniej zaczął się przyglądać temu, co mijał w swojej 
wędrówce, obserwował jak radzą sobie w trudnych sytuacjach zwierzęta, czasami korzystał nawet z metod 
stosowanych przez rośliny i powoli uczył się, jak omijać grożące mu niebezpieczeństwa i jak przetrwać 
w trudnych sytuacjach. Systematycznie zaczął zbierać doświadczenia i choć wielu spraw jeszcze nie rozu-
miał, a innych nie umiał nazwać, zaś niektórych nawet nie dostrzegał, to niczego nie zapominał, wszystko 
skrzętnie zbierał do swojej sakwy wędrowca. Niepokoiło go co prawda to, czego nie był w stanie pojąć, 
ale nie ustawał w swojej wędrówce, która prowadziła do poznania mechanizmów rządzących światem, 
wciąż dążył do przodu, do rozszerzenia swojej wiedzy, ponieważ zrozumiał, że jest Głupcem, który dopiero 
poznaje miejsce, w którym przyszło mu żyć i pojął, że jest gdzieś wielka Mądrość, którą zapragnął poznać 
i posiąść. Pragnienie to było tak silne, że kontynuował swoją drogę, chociaż nadal na niej groziło mu wiele 
trudności i niebezpieczeństw. On jednak nie ustawał w swoim trudzie zbierania wiedzy i doświadczeń. 
Właśnie ta determinacja pozwoliła mu z Głupca przemienić się w Maga.
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2. ArCheTyp MAgA 

Bacz, byś nie został uczniem czarnoksiężnika.

Człowiek w swej wędrówce poznawał wszystko, co go otacza: środowisko, w którym musi żyć, prawa 
rządzące światem, reguły, którym trzeba się podporządkować, sprawy, które można spożytkować z korzyścią 
dla siebie. Krótko mówiąc to, co było przed nim ukryte, powoli przestawało być tajemnicą. Wędrowiec 
zaczynał rozumieć czym są potężne żywioły, które tak go przestraszyły i starał się je wykorzystać do swoich 
potrzeb. Cieszyło go to, że ogień zamiast parzyć oraz przerażać, daje ciepło, ogrzewa i pozwala przyrządzić 
smakowite jedzenie, woda, która wcześniej zalewała miejsce schronienia, nawadnia pustynne pola dostar-
czające żywności, której teraz już nie trzeba zdobywać z narażeniem życia, a powietrze, które niosło wichry 
i huragany, porusza wiatraki mielące ziarno na chleb, zaś ziemia, która drżała pod nogami i zasypywała 
prowizoryczne schronienie w jaskini, zaczęła rodzić pożywienie, karmić hodowlane zwierzęta, można też 
było budować na niej domy, które pozwalały ukryć się przed niebezpieczeństwem, dzięki temu stała się 
ona symbolem posiadania i bogactwa. 

Człowiek zaczął też zgłębiać samego siebie, a to pozwoliło mu poznać również tajemnicę swojej duszy. 
Zrozumiał, że najpotężniejsza moc znajduje się właśnie w niej. Pojął największe prawo swojej psyche, 
mówiące o tym, iż jest ona wieczna, niezniszczalna, że w niej tkwią nieograniczone pokłady możliwości 
i siły. Po raz pierwszy poczuł ile może uczynić, jak nieograniczone są jego możliwości. Wbiło go to w dumę. 
Zaczął myśleć o sobie: „ja potężny, ja władca świata, ja mag”. Wydawało mu się, że wszystko mu wolno 
i jedyne bariery, jakie przed nim stoją, to te, które sam sobie zbuduje. 

Bardzo szybko zapomniał, jakim był Głupcem ruszając w swoją wędrówkę, jak bał się, niczego nie wie-
dząc, nie mając doświadczenia i nie rozumiejąc praw rządzących otaczającym go światem. Przyswajając 
zaledwie początkowe pierwiastki wiedzy poczuł pewność siebie i ukrytą w swoim wnętrzu moc. Ogłosił 
się panem świata i stworzenia. Zaczął budować sobie coraz większe i piękniejsze domy, okrywać swoje 
ciało wciąż droższymi ubraniami, ozdabiać klejnotami i spróbował wykorzystać swoją wiedzę, ukrywając 
ją przed innymi ludźmi. Czynił tak, by mieć z tego wymierne, materialne korzyści. Tak więc łaskawy Bóg 
ulitował się nad swym najbardziej bezbronnym tworem i dał mu wiedzę, by mógł się bronić, a on, kiedy 
ją posiadł, od razu spróbował ją zmaterializować, nazywając magią i żądając od współbratymców opłat za 
jej posiadanie i zastosowanie w życiu.

I tak pojawił się Mag-Naukowiec, który zdobywał wiedzę o prawidłach występujących w naturze, re-
gułach przyczyny i skutku, zasadzie „jak na górze, tak i na dole”. Obserwował niebo i ludzi, a umiejąc 
wyciągać wnioski, gromadził doświadczenia i wiedział, kiedy należy siać ziarno, by dobrze obrodziło 
zboże, kiedy wyleje rzeka, by nawodnić wysychające pola, kiedy wyruszać na polowanie, by zaopatrzyć 
spichrze i jak rozmnażać hodowlane zwierzęta. Wiedział, gdzie szukać dobrego drewna i kamienia do 
wznoszenia domów i jak wydobywać rudy metali, a potem je przetwarzać, by robić narzędzia do budowy 
i uprawy roli oraz broń, która pozwalała zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Doskonale też rozumiał 
ludzkie zachowania oraz lęki i umiał je wykorzystać materialnie. Stał się najważniejszy w swoim plemieniu 
i najbogatszy, ale zapłacił za to ogromną cenę, której nie można wymierzyć materialnie, cenę samot-
ności, kontaktu z tajemnicą, obarczenia odpowiedzialnością i ciągłym stawaniem przed koniecznością 
wyboru, jaki musi dokonać w sobie: czy ma się odwołać do dobra czy do zła, które w równych częściach 
wypełniają jego duszę. Właśnie poprzez jego wybór dokonał się podział na czarną i białą magię. 

Tak więc tajemnice nie dla wszystkich są tajemnicami, dla Magów stają się wtajemniczeniem, dla po-
zostałych – przerażającym nieznanym, ale dzięki opiece tych pierwszych, nie tak niebezpiecznym, jak to 
było w przypadku Głupca. Ludzie chętnie oddają się pod opiekę Maga, wierząc mu bez zastrzeżeń i ufa-
jąc jego mądrości. To tak przyjemnie przerzucić odpowiedzialność za swoje problemy na kogoś innego. 
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I Mag umiał ją przyjąć, starając się zrównoważyć w sobie i na świecie siły czterech żywiołów. Był uważny 
i dobrze obserwował nie tylko otaczający go świat, ale i cały kosmos. A to, na ile mu się udawało osiągnąć 
i zachować równowagę, było zależne od wyboru, który dokonał w swoim wnętrzu i od tego czy zachował 
w swoim sercu pokorę. 

Świat staje się oswojony, ale nie jest jeszcze w pełni bezpieczny, a Bóg patrzy na to z Niebios tak, jak 
my współcześnie patrzymy na dzieci bawiące się w piaskownicy i kiedy zachowanie ludzi przekracza Jego 
prawa, przywołuje ich do porządku. Mag jest dostatecznie inteligentny, by zdawać sobie sprawę z tego, że 
nie ma wpływu na wszystko, że jego wiedza, chociaż ciągle rozszerzająca się, nie obejmuje całokształtu. 
Powoli kiełkuje w nim myśl, że jest ktoś, kto włada ziemią, a może i wszechświatem, ktoś od kogo zależy 
znacznie więcej, niż od niego. Próbuje kierować do niego swoje błagania i prośby ludzi ze swego plemienia. 
Mniej lub bardziej udolnie kreuje to, w co wierzy, tworząc na ziemi lub szukając na niebie wizerunku istoty 
potężniejszej od siebie – Boga. Dochodzi do wniosku, że ludzie potrzebują wyspecjalizowanego pośrednika 
z tak potężną istotą, kogoś, kto będzie zajmował się wyłącznie takim kontaktem, a więc osoba taka zostaje 
wyłoniona spośród członków plemienia i nazwana Najwyższą Kapłanką. 
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3. ArChetyP NAjwyżSzej KAPłANKI

Spieszmy się kochać ludzi,
 tak szybko odchodzą…

(J. Twardowski)

I oto pojawia się ona, kobieta wiedząca, intuicyjnie rozumiejąca świat i potrzeby ludzi, umiejąca nawiązać 
kontakt z Istotą Najwyższą i z ofiarną miłością wstawić się za współplemieńcami. Została wybrana, ponieważ 
była „czysta” psychicznie, nieskażona materializmem, który wkradł się w duszę Maga i gotowa do poświęceń. 
Stała się strażniczką ludzkiego sumienia i łączyła to, co ziemskie, z tym, co Boskie. Wiedziała tyle, co 
Mag, a może i więcej, ale nie wykorzystywała tego ani przeciwko ludziom, ani przeciwko Bogu. Była tylko 
przekaźnikiem pomiędzy, ciągle jeszcze zlęknionymi i nie rozumiejącymi siebie oraz otaczającego świata, 
ludźmi, a Bogiem. Dobrze zrozumiała naturę człowieka i całej ziemskiej przyrody i ukochała wszystko, co 
żyje na ziemi. Wiedziała jak męczą się rodzące kobiety, ale i nie zapominała o suce szczeniącej się w krza-
kach, rozumiała też potrzeby rzuconego w ziemię ziarna, które z powodu suszy nie mogło wykiełkować. 
Tak ukochała życie, że sama nim stała się.

Doskonale też pojęła meandry ludzkiej psychiki, jej pragnienia i dążenia. Wiedziała, że mężczyźni pra-
gną władzy i splendoru, a kobiety miłości i bezpieczeństwa. Każdy mógł do niej przyjść i powierzyć swoje 
troski, obawy i niepokoje, każdy był wysłuchany, pocieszony i podtrzymany na duchu, każdy odchodził 
od niej z przekonaniem, że powierzył swoje sprawy w dobre ręce, a ona zebrawszy ludzkie troski oddalała 
się na pustkowie, w miejsce, gdzie nie ma ludzi i rozmawiała z Bogiem, prosiła o Jego łaskę dla swoich 
podopiecznych, przekazywała ich troski, zanosiła ich prośby przed Jego oblicze, a czasami może się i tar-
gowała o ich dobro.

Kiedy ilość penitentów zaczęła w ogromnym tempie rosnąć, zaczęła układać modlitwy i uczyć ich, jak 
sami mają prosić Boga o łaskę. Przekonywała przerażonych ludzi, że Bóg jest miłością i dobrocią, a nie 
potworem, który tylko czeka na to, by ich skrzywdzić. Objaśniała im prawa natury i ujawniała to, co od-
krył Mag, ale zachował dla siebie. Pomagała żyć wszystkim, nie czyniła rozróżnień pomiędzy bogatymi 
i biednymi, kobietami i mężczyznami, brzydkimi i ładnymi. Nikt tak jak ona nie umiał wczuć się w innego 
człowieka, zwierzę, roślinę. Dzięki niej człowiek dowiedział się, że ma najcenniejszy skarb – nieśmiertelną 
duszę, którą może doskonalić w tym życiu, jak i poprzez następne wcielenia.

Doskonale rozumiejąc naturę, stając się jej patronką i opiekunką, nauczyła się wykorzystywać jej dobro-
dziejstwa na korzyść istot żywych. Z ziół robiła leki, które pomagały zarówno ludziom, jak i zwierzętom. 
Wiedziała, że „podobne leczy się podobnym”, można by ją było uznać za patronkę homeopatii i mądrej 
medycyny, opierającej się na zasadzie, iż lekarz po pierwsze powinien nie szkodzić. Wiedziała, że kobiety 
są piękne, więc nauczyła je podkreślać swoją urodę. Rozumiała, iż mężczyźni chcą być silni i mądrzy, 
dlatego dawała im narzędzia do zrealizowania tego celu. 

Ukochała dzieci i wszelkie inne bezbronne istoty, dlatego służyła im zawsze swoją wiedzą oraz miłością. 
Nie miała swoich dzieci, gdyż stała się matką wszystkich istot. Choć tak dobrze znała miłość, nigdy nie 
została niczyją kochanką ni żoną, lecz nie z przymusu, a z wyboru – zbyt mocno kochała ludzi, by ograni-
czyć się w tej miłości do jednej osoby.

Była też kobietą mądrą, zaś wiedzę zbierała, by przekazać ją swoim następczyniom, ale nikomu nie 
narzucała się z nią, rozumiejąc, że nie wszyscy muszą ją przyjąć, ale również i dlatego, że zabraniał jej 
tego Mag, w obawie, że nadmiar tej wiedzy u profanów uszczupli zakres jego oddziaływań. Rozpoczęła 
się, trwająca do dziś, bezsensowna walka, pomiędzy miękką, księżycową, bezinteresowną i pacyfistyczną 
miłością Najwyższej Kapłanki do ludzi, a władczą, słoneczną, materialistyczną i dominującą agresją Maga. 
Na przestrzeni dziejów było różnie, raz zwyciężała jedna strona, raz druga, był okres matriarchatu, bywało, 
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że Mag doprowadzał do spalenia na stosie Najwyższej Kapłanki, ale nigdy do końca żadna ze stron nie 
zwyciężyła. I nie zwycięży! Tylko zgodne istnienie Słońca i Księżyca, tylko połączenie pierwiastka żeńskiego 
i męskiego przyniesie ludzkości harmonię.

Jednak na początku zapanował matriarchat. Dzięki opiece Najwyższej Kapłanki, jej mądrości medycz-
nej i modlitwom plemię liczyło coraz więcej osób. Zaczęły tworzyć się pewne struktury, którym należało 
zapewnić należyte funkcjonowanie. Plemię potrzebowało silnego przywódcy. Nie mógł nim zostać Mag, 
a nawet i nie chciał, wolał być „szarą eminencją” i zza kulis, nie ponosząc odpowiedzialności, decydować 
o wielu sprawach. Tym bardziej nie mogła nim zostać Najwyższa Kapłanka, duchowo zaślubiona z Bogiem 
i za bardzo kochająca ludzi, by cokolwiek im narzucać, zbyt również kochała wolność i niezależność, by 
podporządkować się sztywnym strukturom. Na tyle jednak mocno zaszczepiła ludziom ze swego plemienia 
przekonanie o wyjątkowej wartości kobiety-rodzicielki jako dawczyni życia, że do sprawowania władzy 
wybrano Cesarzową, ale to Najwyższa Kapłanka pierwsza zasiadła na tronie jako władczyni ludzkich serc 
i sumień.
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4. ArCheTyp CesArzoWej 

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi.
(J. Tuwim „Kwiaty polskie”)

Rozrastające się liczebnie plemię, tworzące pomimo sprzeciwu Najwyższej Kapłanki, pod wpływem 
Maga, powoli struktury i klasy, potrzebowało przywódcy i została nim Cesarzowa. Była kobietą mądrą i doj-
rzałą, spełnioną w macierzyństwie, ale nadal gotową dawać życie, ceniąc je tak, jak Najwyższa Kapłanka, 
ale z zupełnie innych powodów. Chciała, by jej lud stawał się coraz bardziej potężny i silny, aby nikt nie 
mógł mu zagrozić. Pragnęła rozwoju dla swego plemienia. Troszczyła się o to, by nie zagroził mu głód, więc 
jako władczyni i matka towarzyszyła pierwszym zasiewom, wrzucaniu ziarna w ziemię. Zabiegała o rozwój 
liczebny swego ludu, dlatego srogo karała kobiety, które nie chciały rodzić dzieci, a te które nie mogły tego 
czynić, usuwała poza nawias społeczności, chyba że już spełniły ten obowiązek i ich funkcje rozrodcze 
ustały. Wtedy zostawały jej doradczyniami, otaczała się nimi i słuchała ich głosu we wszystkich sprawach 
związanych z obyczajami oraz tradycją, a nawet polityką, którą musiała prowadzić. Wiedziała, że jest silna 
mądrością pokoleń, sumiennie zbieraną przez kobiety – strażniczki tradycji i przechowywaną przez nie. 
Była niechętna wszelkim nowinkom i z dużą ostrożnością je wprowadzała, ale robiła to, jeśli widziała ich 
przydatność dla swego ludu.

Przyrost naturalny w plemieniu był bardzo ważny, gdyż zapewniał siły obronne. Zdarzało się, że 
zagrożenie przychodziło z zewnątrz, jakieś inne plemię chciało zagarnąć ziemię, porwać kobiety, aby 
zwiększyć przyrost naturalny u siebie i z tych względów należało zadbać o obronę. I choć Cesarzowa była 
kobietą i matką, nauczyła się władać bronią, a przede wszystkim bronić przed inwazją. Z czasem zapragnęła 
odrzucić swoją kobiecość, na pierwszym miejscu stawiając władzę. Zniknęła bezgraniczna miłość Najwyż-
szej Kapłanki, a na jej miejscu pojawiły się twarde, choć mądre rządy silnej kobiety – Cesarzowej. 

Mężczyźni w jej państwie zostali odsunięci na bok, ich rola ograniczała się do dwóch funkcji: rozrod-
czej i obronnej, na co dzień nie mieli nic do powiedzenia, byli we wszystkim podporządkowani jej władzy, 
musieli słuchać swej władczyni, a dodatkowo pilnowały tego stare kobiety, którymi się otoczyła, ale kiedy 
następował stan zagrożenia, niejako władza przechodziła w ich ręce. Mężczyźni szli i walczyli w obronie 
plemienia, jego dzieci oraz dorobku. A kiedy wracali po walce, w nagrodę byli dopuszczani do łoża naj-
piękniejszych dziewcząt, aby spłodzić nowych wojowników. Tak na ziemi zapanował matriarchat. 

Cesarzowa z natury była kobietą władczą, silną psychicznie, doskonale panującą nad sobą, umiejącą 
podporządkować swoje osobiste potrzeby dobru całego plemienia. Często zdarzało jej się stawać przed 
koniecznością dokonania trudnego wyboru pomiędzy dobrem państwa a dobrem osobistym i zawsze na 
pierwszym miejscu stawiała to pierwsze. Szybko też polubiła splendor, jaki dawała jej władza, chętnie 
zasiadała na tronie, zdobiąc siebie najpiękniejszymi szatami, a swoje domostwo najpiękniejszymi przed-
miotami. Zaczęła otaczać się świtą, w skład której wchodził i Mag, i Najwyższa Kapłanka, jak też młode 
dziewice, dawane w nagrodę zwycięskim wojownikom i stare kobiety – strażniczki tradycji. 

Niestety, zapomniała o Głupcu, który kiedyś przerażony wyruszył w świat i przeniósł swój strach poprzez 
Maga i Najwyższą Kapłankę aż do niej. Stłumiła swoje obawy i przerażenie, wierząc, że władza chroni ją 
przed nimi. Zapomniała też o Magu i jego przekonaniu o swojej wyjątkowości, korzystała z jego wiedzy, nie 
zdając sobie sprawy, że on może jej wystawić rachunek za to. Nie umiała również skorzystać z rad Najwyższej 
Kapłanki zafascynowana swoją władzą. Czuła się niezagrożona w swoim panowaniu, potrzebna swemu 
ludowi, wybrana łaską Boga na władczynię i nie przyszło jej do głowy, że ktokolwiek zechce odebrać jej tę 
władzę. W którymś momencie przestała już nawet być kobietą, tak mocno utożsamiła się z władzą, którą 
reprezentowała, ale nigdy nie przestała być matką. Tego nie była w stanie zrobić. Kochała swoje dzieci, 
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tak jak Najwyższa Kapłanka kochała wszystko, co żyje. Umacniała dla nich swoją władzę, po to, by oddać 
im we władanie królestwo jeszcze potężniejsze, niż sama objęła. 

Nie była to polityka ekspansywna, Cesarzowa nie prowadziła wojen agresywnych, mających na celu 
zajęcie cudzych ziem, ale broniła każdej pędzi swego kraju, rozwijała rolnictwo, wiedząc, że ono zapewni 
dostatek w jej państwie. Popierała rzemiosło, gdyż rozumiała potrzebę wymiany towarów z innymi luda-
mi, nie szczędziła na nauce, popierając wszelkie badania Maga ani na zdrowiu swego ludu, zachęcając 
Najwyższą Kapłankę do troski o nie. Była surowym, ale mądrym i dobrym władcą. Przewidziała wszystko 
oprócz odruchów matczynego serca, które doprowadziło do obalenia matriarchatu i wprowadziło na tron 
mężczyznę.

Oto Cesarzowej oprócz córek urodził się syn, którego pokochała gorącą matczyną miłością i nie umiała 
się pogodzić z tym, że będzie jednym z wielu wojowników, którzy idą na wojnę bronić swego ludu. Wszak 
mógłby tam zginąć, a tego jej serce by nie wytrzymało, więc zaczęła powoli swój lud przygotowywać do tego, 
że to on obejmie po niej władzę. Znalazła w owym dążeniu sprzymierzeńca, był nim Mag, który widział w tym 
korzyści dla siebie. Sprzeciwiała się temu Najwyższa Kapłanka, bojąc się rezultatów męskiej agresywności, 
ale sama kochając wszystkich jednakowo, nie umiała przewidzieć siły egoistycznej miłości skierowanej ku 
jednej osobie i dlatego przegrała, powoli odchodząc w cień. I tak Najwyższa Kapłanka pozostała z prostym 
ludem, stając się jego pociechą i podporą, zaś przy tronie został Mag, powoli ulegając metamorfozie, a na 
tronie zasiadł mężczyzna – syn Cesarzowej i przyjął tytuł Cesarza.
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5. ArCheTyp CesArzA

Władza nie jest dla słabych.

Na tronie zasiadł młody i ekspansywny władca, który kochał i szanował swoją matkę, ale widział w niej 
tylko słabą kobietę i nie chciał władać tak jak ona. Przyznał jej tytuł królowej-matki, a wraz ze swą korona-
cją zaczął wprowadzać zmiany. Można je było dostrzec wszędzie. Nawet tron się zmienił. Kiedy siedziała 
na nim Cesarzowa, był otoczony gołębiami symbolizującymi miłość i dobroć oraz księżycami zapewnia-
jącymi płodność. Kiedy na tronie zasiadł młody władca gołębie zostały zastąpione lwami oznaczającymi 
waleczność i agresję, a księżyce – słońcami symbolizującymi siły witalne i ekspansję. Nie było tu miejsca 
dla Najwyższej Kapłanki z jej pełnym miłości oddaniem dla ludzi, pacyfizmem, tolerancją i ideą równości 
wszystkich istot żywych w obliczu miłującego Boga.

Za to szerokie pole do popisu uzyskał Mag, wywierając ogromny wpływ na młodego władcę i imponując mu 
swoją wiedzą oraz umiejętnościami, które znacznie rozszerzył korzystając z poparcia poprzedniej władczyni. 
To właśnie on rozdmuchiwał ego władcy, wychwalając go pod niebiosa, to za jego sprawką zaczęto budować 
Cesarzowi pomniki i grobowce-piramidy, to on zrównał go z Bogiem zaliczając do panteonu niebieskiego. Z tych 
to powodów Cesarz wyniósł się ponad swych poddanych na niebotyczną wysokość, tworząc przepaść, która 
do dziś nie została zasypana i choć dbał o dobro swego kraju, pojedynczy obywatel nic dla niego nie znaczył. 
Tu jednoznacznie na pierwszym miejscu została postawiona władza, jej splendor i osobiste korzyści z niej 
płynące dla Cesarza i jego doradców. Od tego momentu również zaczęła się walka o stanowiska, które 
władca częstokroć wyznaczał nie na miarę zasług, a na miarę pochlebstw. 

Z kolei, by zapewnić większy splendor swemu panowaniu, Cesarz musiał budzić podziw. Z czasem jednak 
było to za mało. Młody władca pragnął, by go szanowano, ale jego, rozdmuchane przez Maga ego, pomyliło 
szacunek ze strachem. Cesarz chciał, żeby wszyscy czuli do niego respekt. Aby stało się to możliwe, trzeba 
było stworzyć armię wyszkolonych, twardych żołnierzy. I oto dawni obrońcy granic, wojownicy Cesarzowej, 
powoływani do służby tylko w przypadku zagrożenia, przekształcają się w regularną armię, której najważ-
niejszym zadaniem jest chronienie Cesarza, zaś jego władza staje się władzą absolutną, której nic i nikt nie 
może zagrozić, natomiast wszystko ma jej służyć. Każdy człowiek winien jest coś swemu władcy: czas, pie-
niądze, pracę. Wszyscy muszą mu coś dać, ale robią to w sposób uzależniony od pozycji społecznej, którą 
zajmują, a Cesarz jest ponad tymi wszystkimi pozycjami. W swoim odczuciu zrównał się z Bogiem, buduje 
sobie świątynie, każe się modlić do siebie. Dla wielu prostych ludzi stał się nim zresztą, gdyż ten prawdziwy 
Bóg jest daleko, a nie ma Najwyższej Kapłanki, odepchniętej od tronu, która tak umiejętnie pośredniczyła 
pomiędzy nimi a Niebem, zaś ten ziemski bóg jest blisko i każde nieposłuszeństwo może srogo ukarać, gdyż 
znacznie mniej jest w nim miłosierdzia, niż u Tego, który jest w Niebie.  

Cesarz, to potężna osobowość, która siłą swej woli potrafi zapanować nad poddanymi i podporządkować 
ich sobie całkowicie. Zapomniał, że każdy, nawet on nosi w sobie archetyp Głupca – zagubionego dziecka 
wszechświata. Chce panować niepodzielnie w swoim państwie. Umie w tym celu wykorzystać zdobycze wiedzy 
i popiera rozwój nauki, ale nie chce, żeby owa nauka stała się powszechnie dostępna dla każdego. Razem 
z Magiem dążą do tego, by utajnić najistotniejszą część wiedzy przed większością poddanych i daremne są 
wysiłki Najwyższej Kapłanki, aby do tego nie dopuścić. Jednak Cesarz boi się jej wpływów, niepokoi go jej 
bezinteresowna miłość do ludzi, chęć służenia im radą i pomocą. I choć Cesarzowa korzystała z jej doświad-
czenia i wiedzy, nowy władca odsuwa ją coraz bardziej od tronu, a jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, 
że prosty lud potrzebuje przewodnika, który będzie nim kierował, ale tak jak chce tego Cesarz i posługując 
się metodami, które on wspólnie z Magiem wypracował. Osobą, która została powołana do pełnienia tej 
funkcji został Arcykapłan.
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6. ArChetyP ArCyKAPłANA

Tradycja, tradycja...
(„Skrzypek na dachu”)

Początkowo miał wiele wspólnego z Najwyższą Kapłanką, powołano go, aby służył ludziom jako prze-
wodnik i pośrednik pomiędzy nimi a Bogiem, ale nie miał jej miłości w sercu, ani jej oddania. Poza tym 
był bardzo ściśle związany z tronem i Cesarzem. Sankcjonował jego władzę twierdzeniem, iż pochodzi 
ona od Boga i nikt na ziemi nie może jej odwołać. Z kolei od Cesarzowej przejął umiłowanie tradycji i sam 
mianował się jej strażnikiem, choć w nieco innym znaczeniu niż rozumiały to stare kobiety, doradczynie 
władczyni. W taki sposób na ziemi pojawił się Dogmat – rzecz, w którą należało wierzyć bez zastrzeżeń 
i która nie podlegała dyskusji. Arcykapłan próbował pełnić rolę surowego, ale sprawiedliwego ojca. 

Niestety, był to ojciec, który coraz bardziej oddalał się od swoich dzieci. Przyczyną tego był fakt, iż zamiast 
służyć ludowi, Arcykapłan zapragnął, by to jemu służono. Zepchnął w cień Maga, przejął od niego zbieraną przez 
lata wiedzę, rozwijał ją i pogłębiał, dzięki temu stanął przy Cesarzu jako jego najważniejszy doradca. Majestat 
władcy popierał jego autorytet, a on popierał władzę Cesarza mówiąc ludowi, iż jest to namiestnik Boga na 
Ziemi. Mag zrozumiał, jaką popełnił pomyłkę, ale było już za późno. Musiał ukryć się i odejść w cień z resztką 
wiedzy, której nie zdołał mu wydrzeć ani Arcykapłan, ani Cesarz i w tajemnicy ją pogłębiać i rozwijać. Tak było 
przez setki lat i choć dziś nic nie zmusza nikogo do ukrywania tej wiedzy, stare nawyki powodują, iż nazywa 
się ją nauką dla wtajemniczonych i jest ona kontynuowana przez ludzi wywodzących swój ród od Maga. 

Jeszcze gorszy los spotkał Najwyższą Kapłankę. Obwołano ją heretyczką i wiedźmą, palono na stosach, 
nazywano złym duchem i kochanką diabła. Rzeczywiście, była wiedźmą, bo słowa wiedzieć jak najwięcej 
były dla niej drogowskazem w życiu. Cała reszta zarzutów została spreparowana przez Arcykapłana, który 
widział w niej zagrożenie. Bał się on po prostu o swoją pozycję, gdyż zdawał sobie sprawę, że Kapłanka lepiej 
rozumie prosty lud, jest bezinteresowna w swoich działaniach i umie rozmawiać z Bogiem nie używając do 
tego celu sztywnych Dogmatów. 

Arcykapłan głęboko wierzył w Boga, ale nie rozumiał jego istoty. Wydawało mu się, że Bóg, który stworzył 
cały wszechświat, wszelkie piękno Ziemi i Kosmosu, potrzebuje materialnych dowodów wiary człowieka. 
Uważał, że jeżeli stworzy schematy i reguły wyznawania wiary, jeśli zbuduje ogromne katedry i świątynie 
to zadowoli Boga. I na nic zdały się ostatnie argumenty Kapłanki, że świątynie trzeba budować w ludzkich 
sercach, a wyznawać wiarę tak, jak umie to czynić ludzka dusza. Arcykapłan postawił na swoim, a Naj-
wyższa Kapłanka tak, jak i Mag musiała ukryć się przed ścigającymi ją jego sługami.

W taki sposób Arcykapłan pozbył się swoich przeciwników, uzyskał całkowity wpływ na Cesarza i mógł 
decydować o wielu sprawach w państwie. Bóg stał się w jego ręku narzędziem do straszenia ludzi, a po-
siadana wiedza o świecie zjawisk przyrodniczych i fizycznych pomagała mu siać przerażenie. By dodać 
splendoru religii (lub sobie) zaczął budować ogromne kościoły, zaś żeby móc rozwijać naukę, a jednocze-
śnie ukrywać ją przed ogółem społeczeństwa kazał stawiać klasztory. I choć na początku był człowiekiem 
bardzo głęboko wierzącym z czasem jego wiara zamienił się w suchy Dogmat, któremu wszystko zostało 
podporządkowane. Bóg, zamiast być bliżej człowieka, oddalił się od niego, a wiedza, kiedyś reprezentowana 
przez Maga oraz miłość i wiara dawniej głoszona przez Najwyższą Kapłankę, choć zjednoczone w osobie 
Arcykapłana, przestały być osiągalne dla przeciętnego śmiertelnika. I tak Głupiec pozostał dalej samotny 
i bezbronny.

Arcykapłan stworzył swoją własną tradycję i stał się jej surowym strażnikiem. Każdy, kto głosił cokolwiek 
innego niż on, był ogłaszany heretykiem lub zdrajcą ojczyzny. Życie ludzkie, które Najwyższa Kapłanka 
ceniła jako największą wartość na ziemi przestało być takie cenne. Znów nastały ciężkie czasy dla zwy-
kłych ludzi. Kto chciał coś osiągnąć musiał podporządkować swoją indywidualność władzy Cesarza lub 
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Arcykapłana. Obaj oni uzurpowali sobie prawo do bycia nauczycielami i przewodnikami ludzkości. Bez 
ich aprobaty nie wolno było wprowadzać jakichkolwiek zmian. Na szczęście ziarno zasiane przez Maga 
i Najwyższą Kapłankę, chociaż nieśmiało i w ukryciu, nie przestało kiełkować. Ludzie nauczyli się myśleć 
samodzielnie i choć nie zawsze mieli odwagę jawnie wyrażać swoją dezaprobatę, to bardzo często w głębi 
serca czuli, iż nie wszystko jest tak, jak twierdzą Cesarz i Arcykapłan. 

Z czasem i obaj władcy, duchowny i świecki, zaczęli rozumieć, że metoda siły nie zawsze przynosi najlepsze 
rezultaty. Zaczęli nieco łagodzić swoje despotyczne rządy. Ogłosili się mecenasami sztuki i protektorami 
nauki, choć oczywiście w wyznaczonych przez siebie granicach. Zaowocowało to jednak prawdziwym 
rozkwitem talentów artystycznych. Człowiek spróbował wyrazić swoje troski i niepokoje poprzez muzykę 
i malarstwo, pragnął wielbić Boga i piękno świata poprzez słowa. Ofiarowywał coś od siebie, spontanicznie 
innym ludziom. Niestety i Cesarz, i Arcykapłan szybko zorientowali się, jak duże zagrożenie ich władzy 
niesie swobodna i nieskrępowana twórczość artystyczna. I choć nadal głosili się protektorami sztuki, 
wprowadzili system jej kontroli – cenzurę. Wszystkie ich działania miały na celu przejęcie i sprawowanie 
całkowitej władzy nad ludzką duszą. Nie uwzględnili jednak pewnej reguły: ludzka dusza jest z natury 
rzeczy wolna i nic, ani nikt nie może jej zniewolić. Można kontrolować ciało, można nawet kontrolować 
umysł, ale nie można przejąć kontroli nad ludzką duszą, bowiem właśnie w niej jest zamknięty pierwiastek 
Boski i to czyni ją nieskrępowaną. 

Człowiek zapragnął znaleźć takie miejsce czy taki moment w swoim życiu, gdzie mógłby swobodnie 
wyrażać siebie. Tym czymś stała się Rodzina lub możliwość dokonywania wyboru i podejmowania decyzji. 
Człowiek otrzymał namiastkę wolności w momencie wybierania ukochanej, zakładania rodziny, bądź też 
w chwili dokonywania wyboru, jak ma żyć i jaką iść drogą. Symbolem tego stali się Kochankowie.
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7. ArChetyP KOChANKów

Miłość, a nie filozofia niemiecka,  
jest rzeczywistym wyjaśnieniem tego świata.

(O. Wilde)

Obserwując to, co się dzieje w otaczającym go świecie człowiek zrozumiał, że musi sam zacząć podej-
mować decyzje dotyczące swego życia, bowiem ci, których uważał za przewodników i opiekunów albo 
odeszli w cień, jak Mag i Najwyższa Kapłanka, albo postawili się tak wysoko, że stali się groźnymi i niedo-
stępnymi, jak Cesarz i Arcykapłan. Pierwsze, z czym zetknął się Głupiec w tej sytuacji, była konieczność 
dokonania wyboru drogi życiowej. Człowiek sam sobie musiał odpowiedzieć na pytanie czy chce swoje 
życie podporządkować dyrektywom i zarządzeniom wydawanym przez obu władców, czy też pragnie pójść 
własną drogą, z całą pewnością trudniejszą i niebezpieczniejszą, ale swobodną i niezależną. Nie był to prosty 
wybór, a podjęte decyzje dzieliły ludzi na praworządnych i nieprawomyślnych. Świat znów spróbował się 
podzielić na czarne i białe, zapominając o tym, że nie jest to takie proste. Nic nie jest jednoznacznie dobre, 
ani nic nie jest jednoznacznie złe. Aby istniał pozytyw, musi być negatyw. Jak moglibyśmy stwierdzić, że 
coś jest dobre, jeśli nie moglibyśmy tego porównać do jego złego odpowiednika. Tak więc nic nie było ani 
tylko dobre, ani tylko złe.

Człowiek, czując ogromną presję ze strony władzy, jej ingerencję w każdą sferę swego życia, zapragnął 
stworzyć sobie jakiś azyl, miejsce, gdzie będzie mógł być swobodny i zachowywać się według własnego 
uznania. Takim miejscem stał się Dom. Głupiec pamiętał jeszcze swoje przerażające przeżycia, gdy ży-
wioły zniszczyły jego schronienie, więc starał się bardzo starannie wybrać miejsce, w którym miało zostać 
zbudowane jego domostwo. Dbał o to, by wykorzystać warunki naturalne do podniesienia jego obronności 
przed dzikimi zwierzętami i… innymi ludźmi, pragnął, by jego domowi sprzyjały dobre duchy i próbował 
żyć w zgodzie z siłami natury. Częstokroć instynkt podpowiadał mu, w którym miejscu jego Dom będzie 
bezpieczny, a gdzie nie wolno stawiać żadnych budynków, nawet gospodarczych, bo temu, co będzie w nich 
żyło, grożą choroby i inne nieszczęścia. I tak, każdy starał się postawić sobie Dom, a im kto był bogatszy, 
tym jego Dom był większy, ładniejszy i bezpieczniejszy.

Głupiec nie zapomniał również swego uczucia osamotnienia, które towarzyszyło mu w chwili katakli-
zmu niszczącego jego dotychczasowe życie, jak również i później, w początkach wędrówki i poznawania 
świata. Uważnie też patrzył na Cesarza, któremu towarzyszyła świta, dworzanie i małżonka, która rodziła 
mu synów. Widział także hierarchów towarzyszących Arcykapłanowi i pojął, że człowiek nie powinien być 
samotny. Zrozumiał, że siła człowieka tkwiąc w jego duszy, znajduje swoją realizację w miłości, którą moż-
na obdarzyć drugą osobę i którą można od niej otrzymać. Stąd już był tylko krok od potrzeby posiadania 
Rodziny, która zamieszkiwałaby wspólnie Dom. Głupiec kochał miłością czystą i naiwną, ale Kochanko-
wie to już nie jedna osoba, to para. Dwoje ludzi, którzy wybrali siebie wzajemnie, kierowani ogromnym 
pragnieniem bycia razem, wpierania się w trudnych chwilach, poczuciem lojalności i wzajemnego od-
dania. Stali się symbolem prawdziwego partnerstwa, zaufania i konsekwentnego trwania przy podjętych 
przez siebie decyzjach. Dom wypełnił się życiem, pojawiły się dzieci, za które oboje Kochankowie czuli 
się odpowiedzialni i darzyli je miłością. Chcieli oni dać swemu potomstwu jak najwięcej, zabezpieczyć 
ich przyszłość. I tu znów trzeba było podejmować decyzje, których konsekwencje w jednakowym stopniu 
spadały na obydwoje partnerów. 

Największym problemem Kochanków stali się jednak inni ludzie, którzy za wszelką cenę chcieli ingerować 
w ich życie. Najmocniej na ich sprawy próbowali wpływać starzejący się Cesarzowa i Cesarz, matka i ojciec, 
którzy sami przeżywszy już wiele lat, byli przekonani, iż ich doświadczenie i autorytet upoważnia do tego, 
by wtrącać się w życie młodych. Sądzili oni, iż w taki sposób uchronią ich przed błędami, które kiedyś sami 
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popełnili. Nie rozumieli tego, że młodzi mają prawo popełniać błędy i na nich się uczyć. Chcieli zachować 
świat niezmieniony, próbowali być strażnikami tradycji, ale rozumianej w sposób bardzo konserwatywny, 
a Kochankowie pragnęli postępu, zmian, które uczyniłyby ich życie lepszym i piękniejszym. Byli gwarancją 
tego, iż świat pójdzie do przodu, gdyż rozumieli, że nic nie może trwać wiecznie i być niezmienne. Tak 
więc Kochankowie bardzo często stawali przed koniecznością podjęcia decyzji czy podporządkować się 
woli starszych, czy też, narażając się na ich gniew, pójść swoją drogą, kierując się przy tym głosem serca. 
Miłość jest tak potężną siłą, iż jednak częściej wybierali to drugie. Wtedy napotykali na kolejny opór, tym 
razem ze strony Arcykapłana, który ich związek obwarowywał ciężkimi warunkami, powołując się na 
Dogmat i prawa Kościoła. Wiele przeszkód i barier musieli pokonać Kochankowie, aby osiąść w swoim 
Domu i stworzyć Rodzinę, udawało się to tylko najwytrwalszym i tym, którymi kierowała prawdziwa miłość, 
bowiem to ona była, jest i będzie największą siłą, która istnieje w naszym świecie.

Jeśli Kochankom udało się pokonać wszelkie trudności, jakie pojawiły się na ich drodze, to wtedy 
sprzyjały im dobre duchy tu, na Ziemi, a Bóg w Niebie uśmiechał się z zadowoleniem, że Boski pierwiastek 
miłości, zaszczepiony przez niego w człowieku, zatryumfował, zaś Najwyższa Kapłanka, choć z ukrycia, 
starała się im pomóc, ciesząc się tym, iż nie wszyscy ludzie zachorowali na cierpienie zwane „władzą” 
i nie wszystkie serca zamroził surowy Dogmat.

Niestety, ukrywanie się ze swoimi uczuciami ludzi w Domach i pielęgnowanie miłości w Rodzinie zaczęło 
niepokoić Cesarza i Arcykapłana. Poddani wymykali się im spod kontroli, coraz trudniej było sprawować 
władzę nad ich ciałami i umysłami. Władcy postanowili przedsięwziąć pewne działania, by ukrócić ową 
samowolę ludzi. Wiedza Arcykapłana na temat ludzkiej psychiki dostarczyła sposobu. Była nim Ambicja. 
Wprowadzono hierarchię, nagradzano posłusznych i wywyższano pokornych. Wywołano pomiędzy ludzi 
niezgodę, nauczono ich porównywania się ze sobą. I człowiek zapragnął sukcesu i zwycięstwa, coraz bar-
dziej do tego dążył, nie zważając na to, iż często dzieje się to z krzywdą dla innych, w tym nawet Rodziny. 
Symbolem ambitnego dążenia człowieka do tryumfu i zwycięstwa stał się Rydwan. 
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8. ArChetyP rydwANu

Czy było komu walczyć z kim?
(W. Szymborska „Atlantyda”)

Kierowany przez Ambicję podsycaną umiejętnie przez Arcykapłana oraz odpowiednio wzmacnianą 
posunięciami personalnymi Cesarza, człowiek zapragnął wyróżnić się spośród współobywateli. Zaczęło 
rosnąć ego i przejmować kontrolę nad naiwnym Głupcem, który chciał otoczyć się chwałą i splendorem, 
wzorując się na swoich władcach i nauczycielach. Arcykapłan, wykorzystując swoją wiedzę psychologiczną, 
z coraz większą łatwością popychał człowieka do działań, które były zgodne z jego zamierzeniami, lecz 
przedstawiano je jako takie, które zaspokoją Ambicję Głupca. Wszystkie dotychczasowe plany i zamierzenia 
człowiek odsunął na plan dalszy. Zniknął czuły Kochanek, troskliwy opiekun Rodziny i wnikliwy obser-
wator świata. Na jego miejscu pojawił się ambitny dworzanin, ortodoksyjny obrońca wiary wyznawanej 
według wzorca wytyczonego przez Arcykapłana i groźny rycerz ze świty Cesarza. Nawet z idei Domu uczynił 
argument, który pozwolił mu sięgnąć po oręż: coś może zagrażać Domowi i trzeba go bronić. 

Na próżno Najwyższa Kapłanka tłumaczyła, że sięganie po broń i kierowanie jej na ludzi tylko dlatego, 
że inaczej wyznają Boga czy pielęgnują inne tradycje jest złem i nie przyniesie niczego dobrego człowie-
kowi. Jej słowa wypowiadane z ukrycia nie do wszystkich docierały, a ci, do których trafiały nie chcieli 
ich słuchać. Nawet głosu Cesarzowej, uprzedzającej o niebezpieczeństwie wojen najeźdźczych, nikt nie 
chciał brać pod uwagę, traktując je jak objaw słabości kobiety. I kiedy pierwszy człowiek zostawił domowe 
pielesze i z Kochanka zamienił się w wojownika, chwycił miecz do ręki i zaprzągł swe konie do Rydwanu, 
zaraz poszli za nim inni, pchani przez Ambicję, nie chcąc zostać z tyłu.

Idea miłości, Domu i Rodziny była bardzo silna, więc należało dla przeciwwagi znaleźć coś nowego, 
co będzie równie mocno oddziaływać na człowieka i przesłoni mu dawne wartości. Arcykapłan, jako 
główny ideolog państwa, umiejętnie zabrał się do pracy i na ogromnych sztandarach, haftowanych na 
jego rozkaz, pojawiły się takie hasła, jak Bóg, ojczyzna i honor. Nie były to negatywne hasła, w swej 
istocie kryły piękno i głębię, ale sposób w jaki wykorzystywali je władcy, służył wyłącznie ich celom, 
z całkowitym pominięciem owej głębi. Nie przeszkadzało to im jednak w zebraniu ogromnej armii 
młodych i starszych ludzi pchanych Ambicją do czynu, w nadziei, że przyniesie on sławę i pozwoli 
pomnożyć majątek. Całe szeregi Rydwanów ozdobionych chorągwiami i sztandarami z wyhaftowanymi 
hasłami ruszyły tam, gdzie można było dokonać podboju. A Bóg ze zgrozą patrzył z nieba, jak jego imię 
wykorzystuje się do rzezi i morderstw, do zniszczeń i gwałtów.

Człowiek na szczęście posiada nie tylko ciało i rozum, ale też duszę i chociaż te pierwsze szalały na 
Rydwanie siejąc zniszczenie i pożogę, a dusza na początku cierpiała w milczeniu widząc tą zgrozę, z cza-
sem zaczęła wzmacniać się, twardnieć i krzepnąć. Brutalność wojen nie załamała jej, a pozwoliła się 
zahartować. I oto na Rydwanie pojawił się wojownik, który nie tylko umiał doskonale władać bronią, ale 
też przeżywał rozterki moralne. Przestał już widzieć tylko jedną, jedyną drogę i to taką, którą toruje się 
sobie mieczem. Zrozumiał, że dróg jest wiele i on sam musi dokonać wyboru, którą musi iść. W dodatku 
w ferworze walki przypominała mu się jego Kochanka, którą zostawił w domu i wtedy ogarniała go fala 
nieprzebranej tęsknoty do niej. Czasami również jego wyobraźnia przywoływała mu przed oczy jego Dom, 
co powodowało, że zalewała go nostalgia, ale Ambicja, tak umiejętnie w nim rozbudzona i dumne ego, nie 
pozwalały złożyć oręża i kazały wciąż walczyć. Rydwan zaprzężony w rącze konie, wiózł go dalej i dalej, 
od zwycięstwa do zwycięstwa. 

Młody rycerz opracował swój własny kodeks moralny, gdzie Bóg, ojczyzna i honor faktycznie postawione 
zostały na pierwszym miejscu. Przestał się już bać, umiejąc doskonale władać bronią nie czuł się zagrożony, 
coraz mniej w nim było Głupca, który stopniowo zamieniał się w człowieka cywilizowanego. Zdarzało się 
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mu jednak coraz częściej odczuwać wyrzuty sumienia, kiedy oglądał trupy i zgliszcza będące jego dziełem. 
Nie chcąc być nimi nadmiernie obciążony, spróbował znaleźć coś na swoje usprawiedliwienie. Twierdził, 
że walczy w obronie swoich najbliższych, po to, by zapewnić bezpieczeństwo swemu Domowi i Rodzinie, by 
uchronić swoją ojczyznę przed obcą agresją, by dodać splendoru Cesarzowi i Bogu. A metody którymi się 
posługiwał? No cóż, wszak „cel uświęca środki”. Dzięki jego działaniom faktycznie rósł splendor i Cesarza, 
i Arcykapłana, ale czy korzystała z tego jego rodzina, ojczyzna…? I czy potrzebował tego Bóg? 

Trudno było odpowiedzieć na te pytania, gdyż Rydwan pędził coraz szybciej, niosąc kolejne zwycięstwa, 
które dodawały sławy, chwały i blasku. Rycerz powożący Rydwanem zasmakował w tym. Starał się być 
prawy i szlachetny. Mógł już sobie pozwolić na to, by nie zabijać bezbronnych i nie równać z ziemią ludz-
kich domostw. Uznanie, jakim cieszył się jako triumfator i zwycięzca, pozwalało mu już samemu wybie-
rać cele, z którymi trzeba walczyć i które trzeba zdobyć. Podobało mu się to, że inni odnoszą się do niego 
z szacunkiem i podziwem. Bardzo tego pragnął i potrzebował. Nie widział, że ukrywa się za tym po prostu 
strach. Czuł się silny i po raz pierwszy przestał się bać. Wydawało mu się, że świat, w którym żyje został 
wreszcie obłaskawiony. Tym samym popełnił jednak błąd, gdyż żadna władza nie lubi pewnych siebie 
i silnych poddanych. To prawda, że i Cesarz, i Arcykapłan musieli się z nim liczyć, zbyt silny był blask jego 
sławy, by można było się z nim rozprawić po cichu, Rydwan wyniósł rycerza za wysoko, stał się zbyt znany 
i należało jego samowolę ukrócić w inny sposób. Do tego celu postanowili oni wykorzystać Sprawiedliwość, 
która już i wcześniej służyła człowiekowi, ale tym razem ubrano ją w majestat Prawa.
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9. ArChetyP SPrAwIedlIwOśCI

Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość – sprawiedliwość,

(J. Tuwim „Kwiaty polskie”) 

Sprawiedliwość była towarzyszką Najwyższej Kapłanki, służyła ona ludziom i kierowała się wewnętrz-
nym prawem, które było w każdym człowieku. Przynosiła rozstrzygnięcia sporów i nieporozumień, jakie 
wynikały pomiędzy ludźmi, starała się godzić zwaśnione strony tak, aby zapanowała harmonia i równo-
waga. Była także strażniczką tradycji, ale rozumiała, że postęp jest nieunikniony i nie stała mu na drodze, 
a raczej próbowała go godzić z dawnymi obyczajami. 

Oczywiście, bywała również i surowa, ale tylko wtedy, gdy wymagały tego okoliczności. Kiedy ktoś na-
ruszył ustalone wspólnie reguły, pogwałcił obowiązujący porządek z wyrozumiałej i mądrej kobiety zamie-
niała się w surową i bezwzględną strażniczkę praw, ale nigdy nie była okrutna i oceniając ludzie postępki 
zawsze rozważała wszelkie za i przeciw, zanim wydała swój osąd. Ludzie cenili Sprawiedliwość i kiedy nie 
umieli sami rozwiązać swoich konfliktów z ufnością powierzali je pod jej rozwagę. Była bezinteresowna 
i niektórzy nazywali ją ślepą, gdyż niczego nie czyniła dla własnych korzyści. Jednakowo osądzała i boga-
tych, i biednych. Jej dostojeństwo i naturalny majestat wszystkich zmuszał do szacunku. Była wsparciem 
skrzywdzonych, ostoją nieszczęśliwych, wprowadzała ład i porządek w nie zawsze jeszcze bezpieczny świat. 
Szanowała życie, choć w inny sposób niż Najwyższa Kapłanka, koncentrując się na ludzkim bycie, chroniąc 
go przed zagrożeniami. Ustalała reguły jakie powinny obowiązywać w kontaktach między ludźmi, rozwijała 
w nich poczucie sprawiedliwości i własnej, człowieczej godności. Ceniła sobie, tak jak i Mag, wiedzę, choć 
koncentrowała się bardziej na naukach zewnętrznych, nie wnikała w głąb ludzkiej psychiki, za to chciała, 
by te dziedziny, którymi się zajmuje były dostępne dla wszystkich. Miała też wiele wspólnego z Cesarzową, 
wpływając na ludzi surowo, ale mając na uwadze ich dobro.

Tak było do momentu, w którym Cesarz i Arcykapłan postanowili wykorzystać Sprawiedliwość do 
swoich celów. Chcieli, by posłużyła im ona jako środek w walce z dzielnym i sławnym rycerzem, triumfal-
nym zwycięzcą na Rydwanie, jak też i wieloma innymi ludźmi, którzy byli niezależni w swoich dążeniach 
i choć być może jawnie nie walczyli z władzą, to mieli własne zdanie na temat wielu spraw, które działy 
się w państwie. Oczywiście Sprawiedliwość w swojej pierwotnej postaci nie mogła im służyć jako narzę-
dzie do rozprawienia się z nieprawomyślnymi osobami, dlatego przy jej boku postawiono Prawo: surowe, 
bezduszne i okrutne, ściśle podporządkowane władzy, która powołała je do życia. 

Prawo bardzo często stało w jawnej niezgodzie ze zwykłą ludzką Sprawiedliwością, naginało ją do po-
trzeb władzy, inną miarą mierzyło zwykłych obywateli, a inną tych, którzy byli poplecznikami Cesarza lub 
Arcykapłana. I choć Sprawiedliwość nadal panowała na świecie, była to władza in nomine, o wszystkim 
decydowało Prawo. To ono pozwoliło powołać Wielką Inkwizycję, zapełnić setkami niewinnych ofiar wię-
zienia i kamieniołomy, rozpaliło stosy, na których palono ludzi, którzy myśleli inaczej niż życzyłaby sobie 
tego władza. Na jego rozkaz powstała policja i żandarmeria, która ścigała nieprawomyślnych lub tylko 
niewygodnych, zaś szpiegowanie swoich bliźnich oraz donosicielstwo podniosła do rangi cnoty. Częstokroć 
niewinni ludzie cierpieli, gdy jednocześnie prawdziwi przestępcy chodzili na wolności, chronieni przez 
fałszywe Prawo. Sądy, które w czasach, gdy przewodniczyła im Sprawiedliwość, były uczciwe i rzetelne, 
miały faktycznie na celu ujawnienie prawdy i dotarcie do istoty sprawy, a następnie wydanie sprawiedliwego 
wyroku, teraz stały się parodią owych działań. Procesy wygrywał ten, kto stał bliżej władzy lub miał czym 
przekupić sędziów. I choć Głupiec już przez pewien czas sądził, że jest bezpieczny, a świat, w którym żyje 
– oswojony, jeszcze raz uzmysłowiono mu, że tak wcale nie jest. 
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Prawo służyło władzy, a nie zwykłemu człowiekowi, gdyż do tego zostało powołane, ale Sprawiedliwość 
nie chciała patrzeć na to biernie. I chociaż na początku podporządkowała się zaistniałej sytuacji, po pew-
nym czasie otrząsnęła się i podjęła walkę o samą siebie. Nie chciała sankcjonować sobą działań Inkwizycji, 
okrutnych i niesprawiedliwych wyroków kościelnych hierarchów skazujących ludzi na stos. Odcinała się od 
parodii procesów, na których w jej imię zapadały wyroki śmierci lub dożywotniej pracy w kamieniołomach. 
Głośno protestowała przeciwko torturom i znęcaniu się psychicznym nad człowiekiem w celu wydobycia 
z niego zeznań. Nie od razu jej protesty przynosiły pozytywne rezultaty, zdarzało się, że i Sprawiedliwość 
zamykano za kratami i wtedy następowały okresy całkowitego bezprawia, a niesprawiedliwe wyroki zapadały 
raz za razem, ale dzięki temu, że była wszystkim potrzebna, nawet Cesarzowi i Arcykapłanowi, nie można 
jej było długo trzymać w zamknięciu. A kiedy wychodziła na wolność znów głośno i otwarcie protestowała 
przeciwko niesprawiedliwemu wykorzystywaniu oraz wykonywaniu Prawa. 

Dzięki niej Głupiec zrozumiał, że Sprawiedliwość jest jednakowa dla wszystkich, nie traktuje inaczej pro-
stego człowieka, a inaczej władcę. Pojął, że Prawo stanowią ludzie stojący u władzy i czynią je wygodnym dla 
siebie, ale Sprawiedliwość jest jedna i nie czyni wyjątków, albowiem jest ślepa i bezinteresowna. Uświadomił 
sobie też to, że to on powinien wspomóc Sprawiedliwość w walce o jej słuszne ideały, ale ponownie bał się. 
Żałował też bardzo, iż pozwolił okrutnemu Prawu ścigać i prześladować Najwyższą Kapłankę i Maga, gdyż 
czuł, że właśnie oni byliby jego sojusznikami w walce o Sprawiedliwość. Nie mógł przeboleć tego, że nie 
poparł Cesarzowej, kiedy starała się ona zachować stare prawa, jeszcze z czasów jej rządów, jak też tego, 
iż nie skorzystał z wiedzy, którą w jej czasach, a nawet i później proponowała mu Sprawiedliwość. Pozostał 
Głupcem, mimo licznych doświadczeń, jakie zdobył w swojej wędrówce, rozpoczętej po zburzeniu przez 
kataklizm jego jaskini i wiedzy, jaką przez ten czas zgromadził. Znów nie wiedział co ma czynić i nie miał do 
kogo zwrócić się po wsparcie i radę. Świat zewnętrzny nie przynosił mu odpowiedzi na nurtujące go pytania 
i problemy. 

Głupiec przypomniał sobie Maga i jego wiedzę o człowieku, ludzkiej psychice i mocach drzemiących we 
wnętrzu duszy. Czuł, że właśnie tam są odpowiedzi na wszystkie interesujące go zagadnienia, ale bez prze-
wodnictwa Maga nie wiedział, jak ma dotrzeć do tych głęboko ukrytych źródeł. Intuicyjnie jednak wiedział, 
że musi je odnaleźć, więc ponownie ruszył w wędrówkę, tym razem już bogatszy o zebrane dotychczas do-
świadczenia, nie tak przerażony i zagubiony, jak to było na początku, chociaż tak samo samotny, ale tym 
razem z wyboru, rozumiejąc, że taką podróż można odbyć tylko w pojedynkę. Symbolem tej wędrówki stał 
się Eremita poszukujący światła wiedzy o człowieku.
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10. ArCheTyp ereMITy

Najtrudniejsza z dróg prowadzi
do wnętrza człowieka. 

Pomimo że Głupiec długo szukał odpowiedzi na nurtujące go pytania w świecie zewnętrznym i przemie-
rzył w ich poszukiwaniu wiele dróg, ciągle czuł, że błądzi i nie znajduje tych rozwiązań, do których chce 
dotrzeć. Zaczęło mu się nawet wydawać, że na początku swojej wędrówki był bliżej prawdy, niż znajduje 
się w chwili obecnej. Spróbował w myślach prześledzić ową drogę, by odkryć moment, w którym popełnił 
błąd. Trudno mu było tego dokonać, gdyż droga była bardzo trudna i długa. Czasami przypominała spiralę 
– człowiek wychodził z pewnego miejsca, szedł i wracał do punktu wyjścia, zataczając tylko coraz większe 
kręgi. Uświadomienie sobie tego z jednej strony przygnębiło człowieka, ale z drugiej dało możliwość bar-
dziej świadomego wyboru kierunku, w którym trzeba mu iść. 

Tym razem wyruszał w swoją podróż nieco inaczej, niż za pierwszym, był znacznie bardziej przygotowa-
ny do niej, dojrzalszy o zebrane do tej pory doświadczenia i obserwacje, mądrzejszy o swoje przemyślenia 
i wyciągnięte z nich wnioski. Wiedział, że musi się skoncentrować na poznaniu siebie, swego wnętrza, na 
ustaleniu systemu wartości, które mu będą przyświecać w późniejszym życiu i dzięki którym prościej mu 
będzie tym życiem kierować. Rozumiał, że poznanie świata zewnętrznego nic mu nie da, jeśli nie będzie 
znał i rozumiał swego wnętrza. Przypomniał sobie Maga i jego dążenie do tego, by zbadać i zrozumieć 
ludzką psychikę. Zgodził się z nim teraz, że właśnie w niej tkwi klucz do wszystkiego, to znaczy do zro-
zumienia świata, jego natury, do Boga i jego praw oraz do energii, które z Jego polecenia przepełniają ten 
świat, wszechświat i jego malutką cząsteczkę: człowieka. Świadomie zaczął poszukiwać tej wiedzy, którą 
gromadził i zabrał ze sobą do swojej kryjówki Mag. Wspominał też to, czego uczyła go Najwyższa Kapłanka, 
z miłością i oddaniem służąca ludzkości i pośrednicząca pomiędzy człowiekiem i Bogiem, zaczął rozumieć 
motywy jej postępowania i podświadomie pragnąć obok jej obecności oraz opieki nad sobą. 

Nim jeszcze naprawdę rozpoczął wędrówkę po nową wiedzę i poznanie, odkrył istnienie w swojej psy-
chice dwóch różnych warstw: świadomości i podświadomości. Niestety nie wiedział, której z nich oddać 
władzę nad sobą: czy racjonalnej i logicznej świadomości, która kierowała jego umysłem i umiała z pozoru 
wszystko wytłumaczyć, czy irracjonalnej i nieuchwytnej podświadomości, która często wiele spraw gwat-
mała i kierowała jego intuicją. 

Bywały momenty, że nie chciał wyruszać w tą drogę, próbował pogodzić się z istniejącymi okolicznościami, 
przystosować się do nich i nauczyć się w nich żyć. Nie udawało się mu to jednak. Przychodził taki moment, 
kiedy coś pchało go do przodu, wskazywało kierunek, w którym trzeba iść, nie pozwalało znaleźć spokojnego 
miejsca do wytchnienia. Szarpany wątpliwościami Głupiec postanowił spróbować poszukać rady i opieki 
u Boga. Nie chciał jednakże korzystać w swej rozmowie z Nim z pośrednictwa Arcykapłana, do Najwyższej 
Kapłanki ukrywającej się przed prześladującym ją Prawem nie mógł dotrzeć, więc musiał zdobyć się na 
odwagę i spróbować zrobić to bez żadnych pośredników. 

Pomimo ogromnego strachu i trwogi, która ogarnęła całe jego jestestwo, wzniósł oczy do nieba i tam 
skierował swoje słowa. Nie można ich nawet było nazwać modlitwą, były raczej stłumionym przez lęk 
wołaniem o radę i pomoc. Jakież było zdumienie Głupca, gdy usłyszał, że jego słowa zostały wysłuchane 
i udzielona została mu na nie odpowiedź. Bóg, który do tej pory wydawał się przerażający, odległy i wręcz 
okrutny okazał się być kochającym ojcem, troszczącym się o swoje dzieci i nie pozostawiającym ich bez 
opieki. Jego rady rozwiały wątpliwości Głupca i ułatwiły podjęcie decyzji. Bóg nie akceptował bezprawia 
panującego na świecie, nie pragnął też, by człowiek się bał i w trwodze padał przed nim i jego kapłanami 
na kolana, On tylko chciał, żeby człowiek sam odnalazł swoje miejsce na świecie, zrozumiał siebie oraz 
wprowadził harmonię i miłość na Ziemi. 



27

Kierując się Boskimi radami Głupiec zakłada prostą szatę, bierze w ręce kij wędrowca i latarnię, która 
ma przyświecać mu w drodze i wyrusza w swą kolejną wędrówkę, ale już nie jako Głupiec, a jako Eremita, 
czyli człowiek, który z własnego wyboru samotne poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące ludzkiego 
bytu. Samotnie, gdyż tylko tak można dotrzeć do swego wnętrza. Nikt za nas tej drogi nie odbędzie i nikt 
nie może nam w niej towarzyszyć. Każdy z nas jest Eremitą w wędrówce do głębin własnej duszy. Jedy-
nym, kto może nam w niej towarzyszyć jest miłujący Bóg, który wspiera każdego, kto wchodzi na ścieżkę 
duchowego rozwoju i samopoznania.

Po różnych drogach wędrował Eremita, zniszczył nie jedną szatę, zdarł nie jedne buty i połamał nie jeden 
kij, ale nic go nie było wstanie powstrzymać w jego wędrówce. Ludzie mówili mu, że mógłby odpocząć, 
urządzić się i wygodnie żyć, ale on ich nie słuchał. Szedł, kierowany głosem Boga, częstokroć dla innych 
niesłyszalnym i coraz więcej dowiadywał się o sobie, o tym jaki jest, jakie energie go przepełniają, jakimi 
siłami i możliwościami dysponuje. Poznawał też swoje słabości. Odszukał podczas wędrówki i Maga, i Naj-
wyższą Kapłankę, rozmawiał z nimi i zrozumiał ich oraz to, co oni głosili i wyznawali. Zrozumiał też i całą 
trójkę władców oraz motywy nimi kierujące, jak również i prostych ludzi, którymi rządziła chęć posiadania 
Domu oraz Rodziny czy też Ambicja dająca nadzieję na zdobycie sławy. 

Dzięki temu Eremita mógł wznieść się ponad wszystkie ziemskie sprawy i chociaż Cesarz prosił go, by 
został jego doradcą, a nawet Arcykapłan uznał jego wyjątkowość i nie poddawał w wątpliwość jego bez-
pośrednich rozmów z Bogiem, choć sam Eremita wiedział, że zgromadził już ogromną wiedzę, wędrował 
i szukał wciąż dalej i dalej. Nauczył się godzić z tym, czego nie mógł zmienić, próbował i starał się zmienić 
to, co mógł, a co ważniejsze nauczył się odróżniać jedne sprawy od drugich. Życie tu, na Ziemi nie miało 
już przed nim tajemnic. Mając świadomość, że poznał ziemskie prawa, podświadomie czuł, że jest jesz-
cze coś, czego nie poznał, co mógł najwyżej przeczuwać. Gotów był wędrować nieskończoną ilość dni, by 
to zgłębić, tym bardziej, że czuł, iż czasu mu w jakiś dziwny sposób wystarczy. Chociaż odpowiedział na 
pytania nurtujące go tu, na Ziemi, chciał znaleźć też odpowiedzi dotyczące tego, co jest dalej, co znajduje 
się po tamtej stronie „smugi cienia”. Dalszą jego wędrówkę symbolizuje Koło Fortuny.
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11. ArChetyP KOłA FOrtuNy

Kręć się, kręć wrzeciono,
Wić się tobie wić!

(J. Czeczot „Prząśniczka”)

Eremita bardzo mocno zbliżył się do Boga, nauczył się rozmawiać z Nim bez pośrednictwa Arcykapłana, 
a nawet Najwyższej Kapłanki. Przez bezpośredni kontakt mógł lepiej zrozumieć Jego Boską naturę, zaś 
słuchając dawanych mu przez Boga rad, wiedział co ma robić w życiu i dokąd iść. Wiedział już, że Bóg nie 
jest ani okrutny, ani obojętny na ludzkie cierpienie. Pojął, że On nie chce, żeby człowiek był nieszczęśliwy, 
a odwrotnie, pragnie by ludzie nauczyli się żyć w zgodzie z sobą i w harmonii ze światem zewnętrznym. Za-
czął wgłębiać się w nauki, które głosili wysyłani tu, na Ziemię wysłannicy Boga: Jezus, Budda, Mahomet. 
Systematycznie poznawał prawdy zawarte w poszczególnych religiach panujących w różnych regionach 
i częściach świata, poczynając od hinduizmu i judaizmu poprzez chrześcijaństwo i buddyzm, aż do islamu. 
W każdej z nich, po głębszych studiach, odkrywał to samo – wskazówki i instrukcje dla człowieka, jak ma 
żyć, by osiągnąć zadowolenie w życiu doczesnym i zbawienie po śmierci. Każda z nich głosiła te same zasady 
życia w zgodzie z innymi ludźmi, zrozumienia dla innych, prawości oraz wstrzemięźliwości w zaspokajaniu 
swoich zachcianek i kierowała na drogę rozwoju duchowego. Żadna nie namawiała do agresji, nienawiści 
i zła. 

Z tego powodu Eremita nie rozumiał, jak to się stało, że wciąż wybuchały wojny religijne, że w imię tego 
samego Boga, choć być może nazywanego innym imieniem, ruszali ludzie do walki, choć On kazał cenić 
każde życie, jego wyznawcy, niezależnie od religii, z jego imieniem na ustach mordowali i gwałcili, twierdząc, 
że czynią tak dla Jego chwały. On chciał, by ludzie szanowali się wzajemnie, a oni wyruszali na krucjaty, 
życzył sobie, żeby na Ziemi panowała miłość, a zamiast niej konkwistadorzy mieczem szerzyli religię. Każdy 
władca, pod pretekstem krzewienia swojej wiary, próbował zdobyć większą władzę dla siebie. 

Eremita, zebrawszy ogromną wiedzę o człowieku, motywach jego działania i duchowych słabościach, 
mógł na to patrzeć z dystansem, choć nie bez trwogi. Wiedział już, że ludzki los „kołem się toczy”, że 
jest on zmienny i nie zawsze zależny od człowieka. Usiłował tłumaczyć swoim współobywatelom zasadę 
działania przyczyny i skutku. Mówił im, że nie ma czynu, który pozostałby nie zauważony. Próbował wyja-
śniać innym te prawa, sam rozumiejąc zasadę ich działania. Wiedział, że Bóg, który powołał człowieka do 
życia, dał mu wolną wolę, ale też i nałożył w związku z tym na niego odpowiedzialność za czyny i działania, 
jakich on dokonuje. 

Arcykapłan straszył wyznawców oficjalnej religii ogniem piekielnym i wiecznym potępieniem. Eremita 
dotarł głębiej i zrozumiał zasadę działania Koła Losu – Koła Fortuny. Wiedział, iż Bóg nie był tak okrutny, 
by dać człowiekowi tylko jedną szansę na osiągnięcie zbawienia. Wszak Bóg zdawał sobie sprawę z tego, 
że tworzy istotę niedoskonałą, która dopiero na Ziemi ma osiągnąć szczyt swoich możliwości duchowych 
poprzez swój rozwój osobisty, jak też i przez rozwój życia społecznego. Eremita bardzo chciał przekazać 
ludziom ową wiedzę oraz informację o tym, że każdy z nas ma do wypełnienia misję i dopóki jej nie wypełni 
nie może odejść z Ziemi na zawsze. Koło Fortuny kolejnym nawrotem zmusi go do ponownego przyjścia 
na świat, po to, by człowiek mógł dokończyć misję, do wypełnienia której został powołany. 

Tak Eremita dotarł do pradawnych nauk, które mówiły, że ludzki byt jest uwarunkowany postępkami 
z poprzedniego wcielenia – inkarnacja w nowym życiu była zależna od tego, jak żyliśmy i co robiliśmy w sta-
rym. Koło Fortuny ukrywa pod sobą znacznie starsze pojęcie: Koła Samsary, wciąż obracającego się kręgu 
życia i śmierci, kolejnych wcieleń, które mogą niczego nie zmieniać lub nawet przynosić gorsze życie niż 
było albo też wznosić człowieka na coraz wyższe szczeble drabiny społecznej i rozwoju duchowego, jeśli 
jego postępki w danym wcieleniu były szlachetne, intencje czyste, a praca prowadziła do wypracowania 
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dobrej karmy i wypełnienia powierzonej człowiekowi misji. Bóg chciał powiedzieć ludziom poprzez Ere-
mitę, że tylko życie w zgodzie z samym sobą, praca nad swoim charakterem, ale i godzenie się z tym, co 
jest nieuniknione w życiu, z przeznaczeniem, przyniesie człowiekowi spokój wewnętrzny i radość życia.

Koło Fortuny symbolizuje przeznaczenie, los, jaki czeka człowieka, ale nie jest on odgórnie zdetermino-
wany i całkowicie niezależny od człowieka, wszak Bóg dał mu najpierw wolną wolę, a dopiero potem odpo-
wiedzialność. Tak więc jeśli człowiek w poprzednim wcieleniu zebrał złą karmę, teraz może ją „odrobić”, 
pracując nad swoimi błędami, wadami charakteru, rozwijając się duchowo i dążąc do poznania samego 
siebie oraz naturalnych praw rządzących światem i Boskich zamysłów odnośnie swojej osoby. Przeżyć życie 
nie rozwijając się, nie wykorzystując potencjału, jaki przynosi człowiekowi Koło Fortuny, stojąc na pozycji 
„jakiego mnie Panie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz”, to gwarancja kolejnego odrodzenia się na Ziemi, 
ale w znacznie gorszych warunkach niż tym razem. To tak, jak w przyrodzie, gdzie słabe lub zbyt pewne 
siebie osobniki karłowacieją lub giną. Jeśli jednak człowiek będzie pracował na sobą, doskonaląc swój 
charakter i w zgodzie ze sobą i światem wypełni swoją misję, może dostąpić zbawienia lub odrodzić się na 
wyższym szczeblu, pozwalającym na dalszy rozwój. Symbolem pracy nad sobą, doskonalenia charakteru 
i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za swój los i swoją misję jest Moc. 
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12. ArCheTyp MoCy

Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
co mi żywemu na nic… tylko czoło zdobi

(J. Słowacki „Testament mój”)

Tak wypełnił się pierwszy obrót Koła Fortuny, człowiek przeszedł po raz pierwszy pełny krąg życia, zebrał 
podstawową wiedzę oraz doświadczenia. Spróbował oswoić świat zewnętrzny, wykorzystać i opanować 
żywioły, tak by służyły do jego celów, nauczył się budować trwalsze i bezpieczniejsze schronienia, niż to, 
które dawała mu niegdyś jaskinia, umiał już bronić się przed dzikimi zwierzętami i innymi niebezpie-
czeństwami. Potrafił pomóc sobie korzystając z wiedzy medycznej, posługując się modlitwą i wiarą. Nie 
obca też mu była religia i władza, która nauczyła go funkcjonować w systemie społecznym, którego stał 
się składową częścią. Wzbogacał siebie, swój ród i państwo posługując się rzemiosłem lub orężem. Dotarł 
również do głębin swojej psychiki, odkrywając w niej wiele cennych informacji, które ułatwiały mu życie 
i rozwój duchowy. W taki sposób zamknął się pierwszy krąg Koła Fortuny – krąg ludzkiego losu. 

Miejscem, w którym całą tą wiedzę oraz wszystkie dotychczasowe doświadczenia przechowywano była 
zbiorowa podświadomość ludzkości. Z niej każda nowa istota, przychodząca na świat, poprzez symbole 
i archetypy zawarte w baśniach, mitach i legendach, czerpała wiedzę nieświadomą, przyjmując ją bezpośred-
nio do swojej indywidualnej podświadomości. W tym samym miejscu mieszkała również intuicja, której 
racjonalny rozum odmawia racji bytu, wrażliwość i nieograniczone ludzkie możliwości. To drugi nawrót 
Koła Fortuny pozwala człowiekowi rodzić się silniejszym i mądrzejszym, a doświadczenia poprzednich 
pokoleń lub wcześniejszych wcieleń pozwalają iść dalej, rozwijać się i osiągać więcej. To, co zbiorowa pod-
świadomość poprzez archetypy przekazuje indywidualnej podświadomości każdego z nas, pozwala drogę, 
która zajęła Głupcowi wiele setek lat, pełny obrót Koła Fortuny, pokonywać we wczesnym dzieciństwie. 
Szkoda tylko, że nie potrafimy równie szybko przyswoić wiedzy, którą posiadł w swojej wędrówce Eremita. 
Niestety tą drogę każdy z nas musi przejść sam. 

W kolejnym obrocie Koła Fortuny człowiek ponownie rusza w drogę, tym razem jednak nie czuje on 
lęku ani strachu, kieruje nim chęć poznania, przekonanie, że świat kryje jeszcze przed nim tajemnice, a on 
po to jest na Ziemi, aby je poznać, odsłonić i pokazać innym ludziom. Jego towarzyszką podróży staje się 
Moc, przekonująca go o tym, że wszelkie granice i bariery, na jakie człowiek napotyka w swojej wędrówce, 
są po to, by je złamać lub pokonać. Wydawało by się, że nic nie może zahamować ludzkości w jej ekspansji 
i rozwoju. Sukcesywnie znikają białe plamy z map wszystkich kontynentów, ludzie coraz więcej podróżują, 
skracają się odległości między miejscowościami, zaczynają pomiędzy nimi krążyć informacje. Człowiek 
drąży ziemię w poszukiwaniu ukrytych w niej bogactw, rozwija przemysł i handel oraz tworzy sobie nowe-
go boga. Stają się nim pieniądze. Wymyśla sobie również coraz bardziej wyszukane rozrywki i bawidła, 
chce przyćmić innych swoim bogactwem, swoją wiedzą lub sławą. W niczym nie zna umiaru, nie umie 
znaleźć złotego środka – linii, która pozwoliłaby mu zachować równowagę oraz uniknąć przesady. Moc, 
która na początku zachęcała człowieka do czynu, teraz sama z przerażeniem obserwuje skutki swoich 
zachęt. Nie takie bariery i granice chciała ona, by ludzkość przełamała. Niestety, nie w tą stronę, co trzeba 
poszła ludzka ekspansja. Znów wszelkie działania zostały skierowane na zewnątrz, z prawie całkowitym 
zaniechaniem rozwoju wewnętrznego. 

To, co należały rozwijać i w czym tkwi prawdziwa Moc leży w ludzkim wnętrzu. Jest to ludzka dusza 
i ludzki umysł. Intensywnie rozwijająca się ekspansja zewnętrzna nie pozwala człowiekowi od początku 
jego egzystencji na Ziemi należycie skoncentrować się na tych dziedzinach, zająć się ich rozwojem. To 
prawda, że ciągle się kształcimy, że ludzkość jest coraz mądrzejsza i bogatsza, ale w bogactwa materialne, 
takie które można policzyć, kupić lub wymienić, a w głębi nas leżą nieznane i niezbadane żadnymi me-
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todami pokłady możliwości. Czasami pozwalamy im zaistnieć na marginesie realnego życia, traktując je 
z przymrużeniem oka i nazywając psychotroniką lub naukami „para”, czasami odkrywamy je w sobie, ale 
rzadko kiedy kojarzymy, że na przykład to astronomia wywodzi się z astrologii, a nie odwrotnie, z kolei 
numerologia leży u podstaw matematyki i … filozofii, zaś Tarot jest obrazkową książką naszych wewnętrz-
nych symboli i archetypów. 

Moc jest w każdym z nas i na najprostszym poziomie odnosi się do intuicji, wrażliwości i nie wykorzysta-
nych możliwości ludzkiego umysłu, zaś na wyższym pozwala na rozwój duchowy i osiąganie doskonałości 
w dziedzinach tak chętnie wyśmiewanych przez tych ludzi, którzy nazywają się racjonalistami. Właśnie 
ta Moc, tkwiąca w każdym człowieku, pozwala otwartym umysłom zatrzymać się nad niezwykłymi zja-
wiskami, o których już Szekspir powiedział, że „są na Ziemi rzeczy, o których filozofom się nie śniło”, 
badać je, poznawać i zgłębiać. Jeśli naukowcy stwierdzili, że ludzki umysł wykorzystywany jest zaledwie 
w około 5%, to co dzieje się z całą resztą, do czego ona służy człowiekowi? Odpowiedzi w realnym świecie 
nie otrzymamy, gdyż jest to owa Moc, która będąc w nas, pozwala każdemu rozwinąć się duchowo, badać 
i poznawać to, czego nie widać w świecie zewnętrznym, to, co jest ukryte pod iluzją tak zwanej realności. 
Do tej wiedzy nie trzeba głębokich studiów, tytułów naukowych, ni grubych książek. Wystarczy mieć sze-
roko otwarte oczy, uważnie obserwować świat i ludzi oraz nie lekceważyć tego, co się dzieje we własnym 
wnętrzu, a wtedy Moc, którą każdego z nas obdarzył Bóg, zacznie przynosić wiedzę i doświadczenie.

Niestety, nie wszyscy chcieli to zrozumieć, wielu się nawet nad tym nie zastanawiało i dlatego ludzkość 
ponownie się podzieliła. Większość poszła drogą zewnętrzną, szukając sukcesów i pieniędzy, dążąc do 
opanowania świata materialnego, mniejszość wybrała trudną drogę rozwoju wewnętrznego i wypełniania 
misji, którą otrzymała z rąk Boga. Moc przebywająca w tych nielicznych jest wciąż przekazywana z pokole-
nia na pokolenie poprzez zbiorową podświadomość, z której każdy może czerpać, ale nie każdy chce, gdyż 
nie jest to łatwa droga, a i na niej można popełniać błędy lub zatrzymać się w rozwoju, czego symbolem 
stał się Wisielec. 
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13. ArCheTyp WIsIelCA

Dajcie mi wszyscy święty spokój.

Sama decyzja wejścia na ścieżkę rozwoju duchowego, zgłębiania swego wnętrza i odwiecznych praw 
kierujących wszechświatem jest bardzo trudna. Przecież dużo łatwiej jest żyć w świecie zewnętrznym, gdzie 
wszystko jest podporządkowane utartym regułom, panują znane wszystkim prawa oraz nie ma żadnych 
„białych plam” i choć nie jeden biznesmen powiedziałby, że rządzi tu prawo silniejszego, a jest to efekt 
nieprawidłowego wykorzystania Mocy, to jednak prawdziwie trudne zadania stają przed człowiekiem, 
który próbuje poznać świat wewnętrzny. Dzieje się tak dlatego, że ludzie zapomnieli lub zagubili w swoim 
rozwoju historycznym wiedzę, którą zebrał i stosował w praktyce zarówno Mag, jak i Najwyższa Kapłanka, 
bardzo często ją wyśmiewali i nazywali przesądem lub zabobonem to, czego nie mogli pojąć swym racjonal-
nym rozumem. Sprawy materialne, w których uczestniczył człowiek wymagały od niego coraz większego 
zaangażowania, a tempo życia wciąż się nasilało, zmuszając do pośpiechu i nie pozostawiając chwili czasu 
na zastanowienie się oraz refleksję nad sobą i otaczającą rzeczywistością.

Pierwszym warunkiem wejścia na drogę rozwoju duchowego, prowadzącego do odnalezienia samego 
siebie, swojej zagubionej Boskiej iskierki, jaki powinien wypełnić człowiek było zatrzymanie się i prze-
rwanie szalonego pędu w jakim żyją współcześni ludzie. Zamiast wciąż się spieszyć, goniąc za sukcesem 
i pieniędzmi, człowiek powinien spokojnie rozejrzeć się dokoła siebie, obserwować swoich bliskich i innych 
ludzi, skoncentrować się na przyrodzie i spróbować żyć zgodnie z jej rytmem. Po prostu postawić swoje 
dotychczasowe życie na głowie, przyjmując pozycję Wisielca. Burząc styl życia jakiemu hołdował do tej 
pory, odcinając się od pośpiechu i pogoni za materialnymi dobrami, zmieniając priorytety i wartości może 
on przygotować grunt pod swój własny rozwój. Wisielec symbolizuje skoncentrowanie się człowieka na 
swoim wnętrzu, poznawanie samego siebie oraz spojrzenie na świat i swoje wartości z zupełnie innej per-
spektywy. 

Nie są to jednak umiejętności, które pojawiają się same z siebie. Tu nie wystarczy chęć czy życzenie 
zgłębiania samego siebie. Tak mógł czynić człowiek w dawnych czasach, kiedy jego dusza nie niosła na 
sobie tylu obciążeń, ile dźwiga współcześnie. Współcześni ludzie, chcąc poznać siebie, najpierw muszą 
oczyścić się z wielu naleciałości, kompleksów i zahamowań, żeby odnaleźć drzwi do swego wnętrza. Naj-
lepiej do tego służy modlitwa i medytacja, pozwalająca nawiązać bezpośredni kontakt ze swoją duszą i jej 
Boskim pierwiastkiem, zrozumieć go i poszerzać swoje widzenie świata dzięki temu.

Obie te formy zanurzania się w głąb siebie, oczyszczania się z naleciałości i brudów cywilizacyjnych, 
pozwalają na pozbycie się iluzji dotyczących rzeczywistości, w której żyjemy. Ustawiają one świat i nasze 
dotychczasowe problemy w odpowiednich proporcjach oraz umożliwiają nabranie do nich dystansu. Nie 
mija wcale dużo czasu, gdy człowiek dostrzega, że to, do czego do tej pory z takim uporem dążył, za co był 
gotów oddać, jeśli nie swoją duszę, to przynajmniej cały swój czas, wszystkie siły, energię, a nawet zdrowie 
– nie jest tego warte. Zwolnienie tempa życia pozwala lepiej dostrzegać jego piękno. Teraz można zatrzymać 
się nawet po to, by podziwiać zachód Słońca, kwitnącą różę, posłuchać śpiewu słowika czy skowronka, 
otrzeć łzy z buzi cudzego lub swojego dziecka. Dawniej człowiek uważał to za stratę czasu, obecnie Wisielec 
wie, że właśnie to są najcenniejsze chwile, one nadają wartość życiu i są… nie do kupienia. 

Modlitwa i medytacja zbliża również człowieka do Boga, zgubionego w pewnym momencie w natłoku 
spraw do załatwienia, pieniędzy do zarobienia, w dążeniu do sukcesu. Wisielec, odzyskując równowagę 
wewnętrzną i spokój duchowy, wynikający z niej, docierając do Boskiego pierwiastka w swojej duszy, odnaj-
duje również i Boga oraz potrzebę głębokiego kontaktu z Nim. Przeżywa ogromną radość, kiedy odkrywa 
to, że chociaż człowiek zapomniał o Bogu, On nie zapomniał o człowieku. Dzięki temu Wisielec pozbywa 
się zgiełku i hałasu, jaki panował w jego zmęczonej i udręczonej duszy oraz zaczyna dostrzegać, jak głębo-
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ki spokój może być w ciszy. Coraz mocniej zagłębia się w modlitwę i medytację, powoli tracąc całkowicie 
kontakt ze światem zewnętrznym, bo i po cóż się nim interesować, skoro z niego przychodzi zło i zamęt do 
ludzkiej duszy? Czyż nie lepiej żyć w świecie wewnętrznym, otoczonym kokonem modlitwy i medytacji?

I to jest właśnie pierwsze niebezpieczeństwo, które czyha na człowieka na ścieżce rozwoju duchowego. 
Człowiek może tak dobrze poczuć się w pozycji Wisielca, skoncentrowanego na sobie, odgrodzonego od 
bólu i cierpienia modlitwą i medytacją, zadowolonego z odzyskanego spokoju, że zapragnie pozostać w takiej 
sytuacji na zawsze. Jednak tkwiąc w jednym miejscu nie będzie się rozwijał i nie po to dana została czło-
wiekowi droga duchowa, by po zrobieniu pierwszego kroku on na niej stanął i stwierdził: jest mi tu dobrze 
i nigdzie dalej nie idę. Każdy z nas ma do wypełnienia tu, na Ziemi, swoją misję, a ludzie którzy wstępują 
na ścieżkę rozwoju wewnętrznego, są szczególnie za nią odpowiedzialni. Żadne z głębokich i autentycznych 
przeżyć, których doświadcza człowiek nie jest sztuką dla sztuki, one wszystkie czemuś służą. Tym bardziej 
rozwój duchowy ma swoje konkretne cele. Jednym z nich jest bezsprzecznie wzniesienie się na wyższy 
poziom, ale nie mniej ważnym jest wypełnienie misji, choćby nie wiem jak ona była mała i służenie innym 
ludziom radą, pomocą i wsparciem. Nie może tego wypełnić człowiek, który wciąż pozostaje Wisielcem. Do 
tego konieczna jest prawdziwa przemiana wewnętrzna, transformacja, której symbolem stała się Śmierć. 
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14. ArChetyP śmIerCI

Śmierć była jeszcze piękniejsza
(K. I. Gałczyński „Ballada o dwóch siostrach”)

Rozwój duchowy, który rozpoczął Wisielec poprzez modlitwę i medytację oraz odnalezienie kontaktu 
z Bogiem, był drogą prowadzącą do poznania siebie, swego wnętrza. Pozwalał on na odnalezienie i zrozu-
mienie swojej misji. Jednak było to za mało, by ją wypełnić oraz stać się człowiekiem w pełni oświeconym. 
Do tego niezbędna była całkowita transformacja, Śmierć dawnych poglądów, zapatrywań i pragnień, na 
miejscu których powinny pojawić się nowe, całkowicie przekształcone.

Człowiek od początku swego istnienia bał się Śmierci, uważając, że jest ona ostatecznym i przerażającym 
doznaniem, czymś definitywnym oraz nieodwracalnym. Nie chciał wgłębiać się w jej proces i nie zadawał 
sobie trudu, żeby ją zrozumieć, a jednocześnie nie chciał pogodzić się z tym, że Śmierć jest końcem wszyst-
kiego. Każda z istniejących na Ziemi religii zakłada istnienie życia pozagrobowego i głosi wiarę w istnienie 
nieśmiertelnej duszy. Nie ma narodu, który nie czciłby pamięci swoich zmarłych, nie wyprawiał ceremonii 
pogrzebowych i nie otaczałby troską miejsc pochówku. Tak od wieków próbowano przebłagać Śmierć. Są 
jednak narody, które na pogrzebach swoich bliskich nie wylewają morza łez i nie rozpaczają, a cieszą się 
i radują wierząc, iż oto dusza bliskiej im osoby przeszła kolejną transformację i osiągnęła kolejny szczebel 
rozwoju duchowego. 

Śmierć towarzyszy nam przez całe życie i to nie tylko w sensie utraty bliskich osób, ich odejścia fizycz-
nego, ale przede wszystkim w formie ciągłych zmian. Życie jest procesem, w którym ciągle coś obumiera, 
po to, by mogło narodzić się nowe. Doskonale jest to widoczne w rocznym cyklu natury, kiedy to po kwit-
nącej wiośnie, bujnym i upalnym lecie oraz obfitej i bogatej w plony jesieni przychodzi zima, która przynosi 
Śmierć wszelkiej roślinności, uśpienie lub spowolnienie większości procesów życiowych, po to, by mogły 
one odrodzić się w przyrodzie kolejnej wiosny. Również i człowiek doświadcza procesów Śmierci, czyli in-
aczej transformacji, podczas życia. Oto przychodzi na świat małe i bezradne dziecko, gdzie ono jest po 20 
latach? Na jego miejscu widzimy młodego człowieka, który bawi się i beztrosko cieszy życiem. Gdzie należy 
go szukać po kolejnych 20 latach? Czy na pewno jest nim dojrzały mężczyzna, głowa rodziny, poważny 
i ceniony pracownik, człowiek mądry i rozważny? A cóż dzieje się z nim po następnych 20 latach? Nabiera 
dystansu do wielu spraw, kończy swoją karierę zawodową, nie ma już tylu sił co dawniej i czas najchętniej 
spędza w towarzystwie swoich wnuków. Transformacja trwa jednak nadal i kiedy mija jeszcze 20 lat widzimy 
starca przygniecionego wiekiem do ziemi, ale wzniesionego na wyżyny doświadczeniem i mądrością. Czy 
każde z nich: dziecko, młodzieniec, dojrzały mężczyzna, starszy człowiek i starzec są jedną i tą samą osobą? 
Przemiany zachodzą w nas przez cały czas trwania naszego życia, transformacja jest podstawą rozwoju i to 
zarówno fizycznego, jak i duchowego czy człowiek się na to godzi, czy nie.

Człowiek rzadko kiedy o tym myśli i nie zawsze potrafi zdać sobie z tego sprawę. Szczególnie niechętnie 
zastanawia się nad sprawami życia i śmierci wtedy, kiedy jest mu dobrze, kiedy czuje się bezpieczny i nie 
ma wątpliwości odnośnie swoich spraw i tego, co się z nim dzieje. Tak właśnie było z Wisielcem, który po 
latach rozterek i chaosu odnalazł spokój i równowagę poprzez modlitwę i medytację. Wydawało mu się, że 
jest to szczyt tego, co może osiągnąć człowiek. Bardzo chciał zachować ten stan na zawsze, niezmiennie trwać 
w nim po kres swoich dni. Pragnąc tego całkowicie nie liczył się z prawami transformacji, które powodują, 
że każde życie jest procesem podlegającym ewolucji, czyli przemianom i rozwojowi. Wisielec nie wiedział 
również tego, że wstępując na ścieżkę rozwoju duchowego musi przejść przez Śmierć swoich starych po-
glądów, których nie można pogodzić z nowymi doświadczeniami i nową wiedzą. Weźmy za przykład choćby 
takie pojęcie, jak przypadek. Ileż to razy człowiek tłumaczył nim wydarzenia, które działy się w jego życiu: 
spotkałem ją przypadkiem, to przypadek sprawił, że tu jestem, przypadkiem udało mi się to zrobić. Badając 
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swoje wnętrze i szukając w nim odpowiedzi na nurtujące go pytania odkrywa prawo, które mówi, że nie 
ma przypadków w ludzkim życiu, że wszystko ma swoją przyczynę i swój skutek. I teraz już niczego nie 
można tłumaczyć przypadkiem, za wszystko trzeba przyjąć odpowiedzialność na siebie. 

Tak umierają jedne po drugich stare poglądy, a na ich miejsce pojawiają się nowe. Człowiek zaczyna 
na samym sobie obserwować proces zmian i choć na początku może czuć się nieswojo, to jednak jeśli 
świadomie wybrał drogę duchowego rozwoju, akceptuje ją i podąża nią, to Śmierć przestaje być straszna, 
odczuwa się ją wtedy wyłącznie jako transformację, nieuniknioną i konieczną, jeśli chce się osiągnąć 
wyższy szczebel rozwoju duchowego, nie ma ona wtedy nic wspólnego z fizycznym umieraniem. Jest 
oświeceniem rozszerzającym naszą świadomość, samodoskonaleniem wewnętrznym i motorem w rozwo-
ju duchowym. Jednocześnie, na planie fizycznym, jest przeznaczeniem każdej żywej istoty, ale człowiek 
na wysokim szczeblu rozwoju duchowego, nie będzie postrzegał jej jako procesu nieodwracalnego, gdyż 
on wie, że jest to transformacja prowadząca na wyższy poziom. Jak wysoki? To już zależy od tego, w jaki 
sposób człowiek wypełnił swoją misję, z którą przysłano go tutaj. Jakie to proste, prawda? Więc dlaczego 
jest tylu nieszczęśliwych ludzi na Ziemi, czemu wciąż naszą planetę nazywamy „padołem łez”? 

Najtrudniej jest zrozumieć i praktykować to, co najprostsze. Ludzie usiłują zapewnić sobie szczęście 
wypełniając zawiłe rytuały, próbują przekupywać i przeznaczenie, i Śmierć, gdyż nie mogą uwierzyć, że 
wszystko jest znacznie prostsze. Wystarczy zrozumieć, że życie jest procesem polegającym na ciągłych 
zmianach i transformacjach, skoncentrować się na rozwoju duchowym oraz zrozumieć i wypełnić swoją 
misję. Są na Ziemi ludzie, którzy to zrozumieli i wcielili w życie, nazywa się ich osobami zrealizowanymi, 
zaś symbolem tego stała się Równowaga. 
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15. ArChetyP rówNOwAGI

Kiedy ktoś jest oświecony, 
jego słowa są jak nasiona, 

pełne życia i energii.
(A. de Mello „Śpiew ptaka”)

Osób, które poznały, zrozumiały i próbują wypełnić swoją misję jest więcej na Ziemi, niż można by było 
sądzić. Jedni są znani i na swój sposób sławni, jak chociażby Matka Teresa z Kalkuty czy Albert Shweitzer, 
choć nie zabiegali o popularność, inni realizują swoje zadanie na mniejszą skalę. Wszyscy oni wyróżniają 
się z tłumu przeciętnych zjadaczy chleba. Wśród zgiełku i zamętu współczesnego świata, w którym ludzie 
wciąż gdzieś się spieszą, oni mają czas na refleksję i zastanowienie, umieją patrzeć i uważnie obserwować 
to wszystko, co ich otacza. Wiedzą, że przyszli na Ziemię nie tylko po to, by przeżyć życie, ale żeby coś 
z siebie dać. Dążą do tego, aby zostawić po sobie ślad odciśnięty w umysłach i duszach sobie współcze-
snych i następnych pokoleń. Niczego nie zmieniają na siłę, obca jest im agresja i ideologia krucjat. Czynią 
to poprzez swój własny przykład, przekonując nie tylko słowami, ale i czynami. Nie udają też świętych, 
gdyż nimi nie są. To ludzie z krwi i kości, nie obce są im błędy, nie twierdzą, że są nieomylni i bezgrzeszni, 
ale odnalazłszy drogę wewnętrznego rozwoju i wypróbowawszy ją w praktyce, wiedząc jak po niej iść i co 
można uzyskać, próbują przekazać to innym, mając nadzieję, że inni też odnajdą Równowagę. 

Spokój duszy, ale nie obojętność; dystans do codziennych spraw, ale nie ich ignorowanie; pogoda ducha, 
ale nie wyniosłość; rozwaga, ale nie brak spontaniczności; mądrość życiowa, ale nie ortodoksyjna wiedza; 
poczucie bezpieczeństwa, ale nie beztroska – to wszystko kryje się pod pojęciem Równowagi. Człowiek od 
początku swoich dziejów właśnie to chciał osiągnąć i dążył do tego za wszelką cenę. Próbował wybłagać 
u Boga, wywalczyć orężem, kupić za towary czy pieniądze. Tworzył iluzję Równowagi w swoim życiu pró-
bując kontrolować świat zewnętrzny. Wszystko to było jednak bardzo zwodnicze i nawet jeśli Równowaga 
zapanowała na jakiś czas w życiu człowieka, nie miał on żadnej gwarancji, iż jest ona czymś stałym. Tylko 
droga rozwoju duchowego zainicjowana przez Eremitę, prowadząca przez wiele kręgów ludzkiego losu, 
przez wiele obrotów Koła Fortuny, pozwalająca dokładnie poznać siebie i Moc ukrytą we własnym wnętrzu, 
odsłaniająca wartość medytacji i modlitwy oraz bezpośredniego kontaktu z Bogiem, stawiająca dotychcza-
sowe widzenie świata na głowie, w pozycji Wisielca i prowadząca poprzez transformację do Śmierci wielu 
wyznawanych do tej pory poglądów może doprowadzić do Równowagi. 

Jest to pierwszy szczebel w drabinie prowadzącej do oświecenia, odnoszący się przede wszystkim do 
planu bytowego. Człowiek, który go osiągnął nie musi już martwić się o to, za co kupi chleb, jak zaspokoi 
swoje podstawowe potrzeby i nie dlatego, że jest ponad to, bo każdy z nas tu na Ziemi musi jeść, ubierać 
się i mieć schronienie. Tego szukał Głupiec i tego potrzebuje każdy człowiek. Z całkiem innego powodu 
ludzie, którzy osiągnęli Równowagę nie muszą się już o to troszczyć. Odkryli oni prawo powszechnej ob-
fitości, z którego mogą korzystać. Wiedzą, że ile dadzą z siebie, tyle samo otrzymają z powrotem i dlatego 
im więcej dają, tym więcej otrzymują. Najtrudniej było zrozumieć to, że nie muszą dawać tego, co chcą 
otrzymać. Wiąże się to już bezpośrednio z wypełnieniem misji. Człowiek powinien dać światu to, co umie 
robić najlepiej, do czego został powołany i co jest jego misją. Jeśli ktoś przyszedł na świat po to, by leczyć 
ludzi, a uparł się, że będzie budować samochody, nigdy nie zaspokoi swoich potrzeb, gdyż daje światu nie 
to, co powinien, więc jak może oczekiwać, że dostanie to czego pragnie. 

Osiągnięcie stanu Równowagi pozwala człowiekowi w ciszy i skupieniu zastanowić się nad swoim życiem, 
rozważyć problemy własnej realizacji, prawidłowości dokonywanych dotychczas wyborów, wsłuchać się 
we własną duszę i tam odnaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania, bo tam one właśnie się znajdują. 
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Wewnętrzna Równowaga pozwala człowiekowi odważniej iść przez życie, to ona pokonuje strach, który 
od czasów Głupca został przeniesiony aż do współczesności, daje poczucie bezpieczeństwa wypływające 
ze świadomości, iż siła człowieka tkwi w nim samym, a świat tak jest urządzony, że odpłaca ludziom tym, 
co od nich otrzymuje. Im więcej w ludziach jest agresji, zła i nienawiści, tym częściej spotykają ludzkość 
wojny, kataklizmy i nieszczęścia, lecz ci, którzy zrozumieli tą zasadę i kierują się w życiu miłością i tole-
rancją są spokojni, gdyż do nich wrócą te same energie. Nie oznacza to, że człowiek, który osiągnął stan 
Równowagi przeżywa wyłącznie radosne chwile, nie spotykają go żadne problemy, ani nie doświadcza on 
nieszczęść. Zdarza się, że i ktoś taki cierpi, przeżywa trudności, musi rozwiązać trudne życiowe sytuacje. 
Jednak zdarza się to w jego życiu znacznie rzadziej, niż w przypadku innych ludzi i dużo łatwiej, właśnie 
dzięki Równowadze i sile wewnętrznej, którą ona daje, ów człowiek znajduje wyjście z takiej sytuacji, 
budząc jednocześnie podziw i zdumienie w całym swoim otoczeniu.

Równowaga uczy też życia w harmonii ze swoim środowiskiem, dostrzegać piękno natury i dobre strony 
w każdym człowieku, oddzielać to, co ziemskie oraz materialne od tego, co duchowe i Boskie, pozwala żyć 
w zgodzie z Bogiem, sobą i światem zewnętrznym, wnosząc w to element twórczy i kreatywny. Jest wielu 
ludzi, którzy osiągnęli ten stan, dzięki temu umieją spokojnie żyć, są też tacy, którzy rozumiejąc, iż nie 
jest to koniec drogi duchowego rozwoju, podążają dalej i tu napotykają najtrudniejszą przeszkodę, poko-
nanie której otwiera nieograniczone możliwości w samodoskonaleniu się i osiąganiu wyższych szczebli 
oświecenia, ale która też potrafi zniszczyć człowieka lub choćby to, co do tej pory osiągnął, zmuszając do 
rozpoczynania drogi od początku. Tą przeszkodą są pokusy symbolizowane przez Diabła. 
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16. ArChetyP dIAbłA

I nie wódź nas na pokuszenie
(„Ojcze Nasz”)

Nikt z nas żyjących na Ziemi nie jest wolny od pokus, spotykają one każdego, zarówno człowieka o wy-
sokim poziomie rozwoju duchowego, jak i tego, kto nawet ni razu nie pomyślał o tym, by wejść na drogę 
prowadzącą do oświecenia. Tylko te pokusy znacząco różnią się od siebie. Każdy z nas ma swego Diabła, 
który doskonale znając słabości i niedoskonałości charakteru swego gospodarza, odpowiednio do tego 
będzie dobierał pokusy. Tak więc zupełnie czym innym i w inny sposób Diabeł będzie kusił prostego czło-
wieka skłaniając go do zawiści i zazdrości, obmawiania bliźnich, którym lepiej w życiu się powiodło, niż 
biznesmena, któremu roztoczy wizję oszustwa i defraudacji przynoszącej mu w znaczący sposób wzrost 
dochodów. Inaczej będzie prowokował młodą dziewczynę czy chłopca wykorzystując lekkomyślność ich 
młodości i mamiąc narkotycznymi wizjami czy zrealizowaniem miłości poprzez seks, a inaczej dojrzałych 
ludzi buntując przeciwko wypełnianiu obowiązków rodzinnych i ponoszeniu odpowiedzialności za własne 
decyzje. Pokusa to sprawdzian naszej dojrzałości, odpowiedzialności za podjęte wybory i decyzje oraz stanu 
samoświadomości, ponieważ jeśli wiem, że coś jest dla mnie pokusą, to mogę z tym świadomie walczyć, 
zaś jeśli jestem nieświadomy, podjęcie takiej walki jest po prostu niemożliwe. 

Diabeł oprócz pokus podsuwa też człowiekowi racjonalizacje, czyli na pozór logiczne wytłumaczenie 
i znalezienie przyczyn, dla których warto ulec pokusie: bo inni tak robią, przecież nic się nie stanie, wszak 
zasłużyłem na odrobinę przyjemności, dziś sobie odpuszczę, odrobina luksusu też mi się należy, teraz 
sobie pozwolę na odrobinę zapomnienia itp. Człowiek uległ pokusie: zdradził partnera, ukradł pieniądze, 
sfałszował dokumenty, zagrał w ruletkę, sięgnął po alkohol i… nic się nie stało. Aby tak było, czuwał nad 
tym Diabeł, gdyż jemu nie zależy na jednorazowym doświadczeniu, które nawet Prawo traktuje z większą 
wyrozumiałością, on chce, by człowiek zasmakował w pokusie, by nie mógł bez niej żyć, gdyż wtedy bę-
dzie całkowicie należał do niego. Tak więc bezkarność pierwszego kroku pociąga za sobą drugi i trzeci, 
i następne. Człowiek niezauważalnie pogrąża się coraz bardziej, brnie w bagno, z którego sam nie zdoła już 
wyjść. Potrzebna będzie mu do tego pomoc profesjonalisty, człowieka stojącego wyżej na drodze rozwoju 
duchowego.

Czy jednak pokusy nie dotyczą ludzi dążących do oświecenia? Niestety, oni są jeszcze bardziej na nie 
narażeni, niż zwykli zjadacze chleba. Człowiek rozwijający się duchowo jest szczególnie łakomym kąskiem 
dla Diabła, tylko skala i zakres roztaczanych przed nim pokus jest zupełnie inna niż ta, którą kuszono pro-
stych ludzi. Wynika to zarówno z innego poziomu wiedzy, z większej samoświadomości i innych możliwości 
osób pracujących nad swoim rozwojem duchowym. Tutaj już nie wystarczają proste sztuczki, tu Diabeł 
kusi obietnicą rządów nad ludzkimi duszami, nieograniczonymi możliwościami w kreowaniu własnego 
losu, odsłonięciem tajników czarnej magii, całkowitej wolności i bycia ponad wszelkimi ograniczeniami. 
Znacznie większe możliwości, jakie ma taki człowiek, przynoszą też i znacznie większe szkody, jeśli ulegnie 
pokusie. Zło, które on dokona, często bywa nieodwracalne w skutkach, a on sam nie może już nigdy powrócić 
na drogę rozwoju duchowego, sam na siebie wydając wyrok. Bo chociaż Bóg jest miłosierny i litościwy dla 
zbłąkanych owieczek i łatwo wybacza błędy popełnione z nieświadomości, jeśli żal grzesznika jest szczery, 
nie może wybaczyć człowiekowi, który świadomie ulega pokusie i popełnia grzech będąc przekonany, że 
jego poziom rozwoju duchowego pozwala mu czynić to, co mu się żywnie podoba. 

Człowiek, który chce być oświeconym, przyjmuje na siebie ogromną odpowiedzialność za wszystko co 
myśli, mówi i czyni. Musi zdawać sobie sprawę z tego, że będzie narażony na znacznie bardziej wyrafinowane 
pokusy, niż ktokolwiek inny, dlatego że jego rozwój duchowy dostarczył mu lepszej broni do walki z tymi 
pokusami. On wie, że odpowiada za swoje wybory i decyzje, ale też ma świadomość, że jeśli nachodzą go 
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chwile zwątpienia i słabości, może ze swego wnętrza wydobyć Moc, w niej szukając wsparcia, gdy to bę-
dzie za mało, pomocą mu będzie służyć sam Bóg, z którym może skontaktować się bezpośrednio poprzez 
modlitwę i medytację, poprzez nie otrzymując opiekę i podtrzymanie. Dzięki temu znów może powrócić 
do stanu Równowagi i oprzeć się pokusom.

Należy jednak dodać, że nikt nie został Oświeconym, kto nie nauczył się walczyć z pokusami. Nikogo 
nie ominął ten etap, ponieważ jest on częścią składową rozwoju duchowego każdej osoby, która weszła 
na tą drogę. Żadne inne doświadczenie nie daje tyle siły wewnętrznej co to, jeśli kończy się zwycięstwem. 
Doświadczali tego wszyscy święci i mistycy każdej religii. Umiejętność walki z pokusami, pokonywanie ich 
umożliwia później patrzenie na nie z pobłażliwością. Na próżno wówczas wysila się Diabeł roztaczając przed 
człowiekiem podążającym ku oświeceniu różnorakie wizje radosnego życia dzięki uleganiu pokusom. Ich 
pokonanie przyniosło radość i pewność, że zmierza się w dobrym kierunku. I nie chodzi tu o to, by zostać 
świętym, żyć w celibacie i wyrzec się wszelkich radości życia, a wręcz odwrotnie – cieszyć się każdą chwilą, 
najmniejszym nawet drobiazgiem, dzięki świadomości, że nie płaci się za to okrutnej ceny potępienia lub 
wypracowania złej karmy. Życie jest piękne i bez ulegania pokusom, a człowiek może zrealizować się tylko 
nie mając na sumieniu czynów niemoralnych. 

Dlatego, jeśli chcemy podążać ścieżką rozwoju duchowego i sukcesywnie wchodzić coraz wyżej, powin-
niśmy podjąć walkę ze swoim Diabłem i chociaż nie od razu ją wygramy, już samo jej podjęcie wznosi nas 
wyżej i daje większe możliwości. Kiedy natomiast całkowicie uwolnimy się od pokus, osiągniemy możliwość 
głębszego kontaktu z własną duszą i Bogiem oraz otoczeni Jego łaską będziemy mogli poprzez pracę nad 
sobą coraz pełniej się rozwijać i doskonalić, czego symbolem jest Wieża Boga. 
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17. ArChetyP wIeży bOGA

Cóż warte jest szukanie Boga w miejscach świętych,
jeśli zgubiłeś Go w swoim sercu?

(A. de Mello „Śpiew ptaka”)

Wejście na drogę rozwoju duchowego, odkrycie w sobie Mocy i umocnienie się dzięki niej na tej drodze, 
poznanie i zastosowanie w życiu dobrodziejstw modlitwy i medytacji symbolicznie przedstawionej przez Wi-
sielca i przejście wewnętrznej transformacji ukazanej przez Śmierć, pozwalało na osiągnięcie wewnętrznej 
Równowagi. Natomiast oparcie się pokusom, które roztaczał Diabeł, umiejętność świadomej walki z nimi 
wprowadza człowieka na kolejny szczebel rozwoju, wznosi na wyżyny całkiem niedostępne dla zwykłych 
ludzi, którzy nie czynią nic, aby rozwijać się i doskonalić duchowo. Pozwala osiągnąć poziom bezpośredniego 
kontaktu z Bogiem, zamieszkać w symbolicznej Wieży Boga i bezpośrednim oglądem poznawać Go. 

Człowiek, który doszedł do tego poziomu, uczy się dostrzegać Boga w wielu jego przejawach, w każdej 
rzeczy i istocie. Pojmuje, że Bóg jest raczej taki, jakim Go widziała Najwyższa Kapłanka, pełen miłości i do-
broci, a nie taki, jakim postrzegał lub tylko pokazywał Jego osobę wiernym Arcykapłan. Z tego też powodu 
musi zweryfikować wiele poglądów, z którymi się do tej pory zgadzał. Zaczyna widzieć relacje człowieka 
i Boga w innym wymiarze, niż dotychczas. Naprawdę zaczyna się przekonywać, że dla Boga nie ma znacze-
nia kolor skóry, wysokość dochodów, poziom społeczny osiągnięty na Ziemi ani nawet religia wyznawana 
w materialnych świątyniach. Tym, na co patrzy Bóg, jest serce. Jeśli człowiek nauczył się kierować w życiu 
odruchami serca, jeśli służył innym wypełniając swoją misję i kierował się nie tylko swoim dobrem, ale 
starał się czynić dobro, jeśli nie dzielił ludzi, a ich łączył, to już stał się Oświeconym.

Wielu ludziom trudno jest przyjąć punkt widzenia, który mówi, że wszystkie religie prowadzą do jed-
nego Boga, wszak tyle istnień ludzkich było oddanych w imię tej jednej, jedynie słusznej wiary, ale Bóg 
nigdy nie żądał byśmy zabijali w Jego imię. Każda z panujących religii głosiła miłość, uczyła żyć w praw-
dzie i spokoju, zachęcała do zrozumienia i wybaczania, nawet wrogom. To ludzie czynili i czynią z religii 
narzędzie pomocne w realizacji ich materialnych celów. Natomiast człowiek, który wzniósł się w swoim 
rozwoju do poziomu Wieży Boga ponownie styka się z czystą wersją wiary, odbiera bezpośrednie przesłanie 
od Boga, z którym ma powrócić do świata materialnego. Teraz jego misja staje się znacznie trudniejsza 
i jeszcze bardziej odpowiedzialna, gdyż jej celem staje się przekonanie ludzi, że religie nie dzielą, lecz łączą 
poprzez miłość, która jest podstawą każdego wyznania, a Bóg jest jeden dla wszystkich, choć znany pod 
wieloma imionami, zaś na Ziemi nie powinno być żadnych podziałów, gdyż jest na niej tylko jedna rasa, 
jeden klan, jedna kasta – ludzkość.

Nie prosto jest człowiekowi, nawet podążającemu ścieżką duchowego rozwoju, przyjąć te prawdy, a jesz-
cze trudniej zejść z Wieży Boga, wrócić do świata materialnego i rozpowszechniać je poprzez swoje czyny 
i działania. Tam, wysoko, gdzie mógł on rozmawiać z Bogiem, czuł przepełniające go szczęście i spokój, 
oderwał się całkowicie od codziennych problemów powszechnych w świecie zewnętrznym, nie dręczyły go 
niepokoje i wątpliwości, uwolnił się od chaosu i zamieszania, a wszystkie kłopoty wydawały się złudne i nie-
istotne. Jednak rozwój duchowy nie jest sztuką dla sztuki i trzeba o tym pamiętać, kiedy człowiek decyduje 
się na pójście tą drogą. Polega on na doskonaleniu własnego charakteru i nawiązaniu kontaktu ze swoją 
duszą, ale jego głównym celem jest realizacja misji, którą nałożył na nas Bóg i pomoc innym w odnalezieniu 
się w tym życiu. 

Wejście na ten szczebel rozwoju nie uwalnia człowieka od pokus, choć są one odmienne od doświadcza-
nych wcześniej. Tu człowiek najczęściej doświadcza chęci pozostania na Wieży Boga. Zejście z powrotem 
do świata zewnętrznego jawi mu się jako bardzo bolesny proces, wszak nikt z nas nie chce dobrowolnie 
doświadczać bólu i cierpień, ani nie będzie z własnej woli pogrążać się w kłopoty. A tak z perspektywy Wieży 
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Boga wygląda życie w świecie zewnętrznym. W dodatku człowiek, który osiągnął już ten szczebel rozwoju 
lepiej widzi swoją przyszłość, zaś rozbudzona w nim ponownie intuicja mówi mu, jak będzie wyglądał 
rozwój wydarzeń, a nie zawsze bywa on pomyślny. Spowodowane jest to tym, iż rozwijając się wewnętrz-
nie, nawiązując kontakt ze swoją duszą człowiek zmienia się, zaś następujące w nim zmiany częstokroć 
nie znajdują aprobaty lub choćby zrozumienia w jego otoczeniu. Zdarza się, że dotychczasowe życie takiej 
osoby zaczyna się rozsypywać, wali się, aż w końcu całkowicie legnie w gruzach. Nic więc dziwnego, że 
pokusa pozostania na Wieży Boga, w całkowitej izolacji od spraw świata materialnego jest bardzo silna, 
jednak lepiej jest dobrowolnie do nich powrócić, niż ulec namowom Diabła i zaprzepaścić wszystko, co 
zostało do tego momentu osiągnięte w rozwoju duchowym. 

W świecie zewnętrznym czekają obowiązki związane z wypełnieniem misji, trzeba też odbudować z ruin 
swoje własne życie, dając mu solidniejsze niż dotychczas fundamenty. Zaś żeby nie było tak, jak w przy-
słowiu: „szewc bez butów chodzi”, naprawianie świata zaczynamy od siebie. Patrząc na ruiny dotychcza-
sowego życia poddajemy je szczegółowej analizie, zastanawiamy się nad tym, co było w nim dobre, a co 
opierało się na błędnych założeniach, jakie wartości, a może i urazy wynieśliśmy z domu rodzinnego, jak 
wyglądały nasze relacje z bliskimi, czego poszukiwaliśmy i pragnęliśmy w sferze uczuć, jak realizowaliśmy 
się jako osobowość, do czego dążyliśmy w świecie zewnętrznym. Dopiero, gdy dokonamy takiego posu-
mowania i wyciągniemy wnioski, będziemy mogli rozpocząć odbudowę swego życia. Patrząc na nie przez 
pryzmat dokonanych w nas przemian, sami dojdziemy do wniosku, iż pierwszą sprawą, z którą należy się 
zmierzyć są nasze własne uczucia. Tłumione bądź nadmiernie wybujałe częstokroć dręczyły nas ponad 
miarę, zabierały spokój i wprowadzały chaos. Teraz możemy dotrzeć do ich źródła, zrozumieć je i nauczyć 
się z nimi żyć. Symbolem ludzkich zmagań z emocjami jest Gwiazda. 
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18. ArCheTyp gWIAzdy 

Byłbym wystarczająco dobry,
gdybym tylko zechciał otwarcie być sobą.

(C. Rogers)

Zebrawszy doświadczenia, które przyniósł los na drodze rozwoju wewnętrznego, nauczywszy się walczyć 
z pokusami i nie ulegać im, wzbogaciwszy się o mądrość i wiedzę wypływającą z głębi serca i wspieraną 
przez łaskę Boga, człowiek mógł z zupełnie innej pozycji spojrzeć na siebie i swoje wnętrze. Już od naj-
dawniejszych czasów najważniejszym oraz najtrudniejszym problemem z jakim stykał się były jego własne 
uczucia i emocje. Przysparzały mu one mnóstwa problemów i kłopotów zarówno wtedy, kiedy nie mógł 
nad nimi zapanować, jak i wtedy, gdy próbując je kontrolować, tłumił je nadmiernie. 

Kiedy tylko ludzie uzmysłowili sobie, że coś czują lub przeżywają i ubrali to w słowa nadając nazwy swoim 
stanom emocjonalnym, od razu spróbowali podzielić je na dwie przeciwstawne grupy: uczucia dobre i złe, 
znów zapominając, że na Ziemi nic nie istnieje w czystej, wysublimowanej postaci, dlatego uczucia nie mogły 
być ani dobre, ani złe. One po prostu były, a skutki jakie za sobą pociągały zależały od tego, jak człowiek do 
nich podchodził i jak sobie z nimi radził. Najczęściej jednak uczucia sprawiały problemy, dlatego że człowiek 
nie umiał nawiązać z nimi kontaktu, trudno mu było precyzyjnie określić czy to co czuje jest na przykład 
lękiem, obawą lub strachem, czy emocje, które nim targają to miłość, namiętność, a może pożądanie. Nie 
umiał rozmawiać ze sobą, swoją duszą, swoim wnętrzem. Sam dla siebie pozostawał zagadką. Czasami już 
mu się wydawało, że rozszyfrował siebie i dotarł do motywów kierujących jego uczuciami i emocjami, ale 
wystarczyło drobne i mało znaczące wydarzenie, by cała jego koncepcja runęła, a on sam pogrążył się z po-
wrotem w zamęcie swoich przeżyć. Z czasem zaczął używać specyficznych określeń na te trudne do sprecy-
zowania stany psychiczne. Kiedy było mu źle i nie rozumiał samego siebie mówił, że ma chandrę, przeżywa 
spleen, jest w depresji lub spotkało go załamanie psychiczne. W istocie rzeczy owe wszystkie stany wynikały 
z trudności w nawiązaniu kontaktu z własnymi emocjami oraz kompleksów wywołanych nieadekwatnymi 
podziałami na dobre i złe uczucia. 

Jak człowiek mógł czuć się dobrze, jeżeli przeżywał gniew, a już we wczesnym dzieciństwie mówiono 
mu, że nie ładnie jest się gniewać, bądź czując złość tłumił ją, bo tak go nauczono, mówiąc, że to uczucie 
cechuje ludzi z gruntu rzeczy złych. W ramach przykładów można byłoby przywołać większość uczuć, 
które przeżywa człowiek.

Wychowanie, jakie odbieramy w dzieciństwie i to, czego oczekuje od nas otoczenie, bardzo skutecznie 
zabija w nas spontaniczne przeżywanie tego, co w danym momencie czujemy i nie ważne czy będzie to 
złość, czy radość. Wtłacza się nas w ramy obowiązujących konwencji, od dzieciństwa otaczając sloganami 
typu: „prawdziwy mężczyzna nie płacze”, „kobiety to słabe istoty”, „lepiej nie okazuj tego, co czujesz, bo 
inni to wykorzystają” itp. Więc co ma zrobić silna kobieta, która nie siedzi bezradnie zalana łzami w kącie, 
a walczy o ważne dla niej sprawy, jak ma żyć wrażliwy mężczyzna, któremu napływają do oczu łzy, gdy 
przeżywa swoją lub patrzy na cudzą krzywdę? 

Tłumiąc swoje uczucia człowiek zabija najsubtelniejszą część swojej psychiki – spontaniczne i natu-
ralne dziecko, które jest w każdym z nas. W taki sposób rodzą się lęki i obawy, a my przestajemy być sobą, 
umiera w nas radość życia, umiejętność dostrzegania piękna w drobiazgach i cieszenia się nimi. Pojawia 
się bardzo mylne wrażenie, że jeśli spełnię oczekiwania swoich bliskich, zaspokoję wymagania otoczenia, 
to wreszcie będę szczęśliwy. Człowiek tak bardzo pragnie zadowolić innych, że przestaje zaspokajać swoje 
potrzeby i nie widzi, że nie tędy droga.

Tylko osoba, która przeszła drogę rozwoju duchowego i popatrzyła na swoje życie z wysokości Wieży 
Boga, umie odnaleźć złoty środek – zapomnianą umiejętność życia w zgodzie z innymi, ale i ze sobą. Scho-
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dząc z powrotem do świata zewnętrznego otrzymuje ona przewodnika – Gwiazdę, po to, by wskazywała 
mu jak nawiązać kontakt z własnymi uczuciami, jak odszukać wewnętrzne dziecko i pozwolić mu zaistnieć 
poprzez spontaniczne wyrażanie siebie. 

Do czego potrzebne jest człowiekowi na drodze do oświecenia rozumienie siebie i swoich uczuć? Od-
powiedź jest prosta: do tego, żeby zrozumieć i wypełnić misję z jaką został przysłany na Ziemię oraz po 
to, by móc pomagać innym ludziom. Człowiek Oświecony, to osoba zrealizowana między innymi dzięki 
wypełnieniu nałożonych na niego przez Boga zadań oraz niesieniu pomocy i wsparcia tym wszystkim, 
którzy jeszcze nie weszli na drogę rozwoju duchowego i nie umieją radzić sobie z własnymi problemami. 

Jeśli ktoś ciągle pogrąża się w depresje lub przeżywa załamania psychiczne na pewno jest daleki od stanu 
bycia Oświeconym, jego głównym zadaniem pozostaje uporanie się ze swoimi uczuciami i uporządkowa-
nie emocji i to nie przez stłumienie ich czy zepchnięcie do podświadomości, a wręcz odwrotnie poprzez 
otwarte wyrażanie swoich stanów i przeżyć oraz spontaniczne reagowanie na wszystkie bodźce docierające 
do duszy. Właśnie po to otrzymał człowiek pomoc w postaci Gwiazdy – przewodnika po świecie uczuć, 
trzymającego klucz do wnętrza i wskazującego drogę do osiągnięcia równowagi emocjonalnej. 

Zdarza się jednak, że przyczyna braku kontaktu z naszymi uczuciami tkwi znacznie głębiej, niż na 
początku się wydaje. Jego źródłem nie jest ani chwila obecna, ani tkwiące w nas kompleksy. Nie umiemy 
i nie potrafimy znaleźć praprzyczyny tego problemu w naszym świadomym życiu. Wtedy należy wejść 
jeszcze głębiej, dokładnie zanalizować nasze dzieciństwo, zastanowić się jak wówczas wyglądały relacje 
z rodzicami i innymi ludźmi, zgłębić wpływy jakie były na nas wywierane w szkole i przez młodzieńczych 
kolegów. Jeżeli nie potrafimy zrobić tego bazując na danych zachowanych w świadomości, sięgnijmy do 
ukrytej warstwy naszej psychiki, czyli do podświadomości, a kiedy i to nie daje odpowiedzi na dręczące 
nas pytania należy sięgnąć do całkowicie niewidocznych warstw, zastanowić się nad swoimi poprzednimi 
wcieleniami i wypracowaną wówczas karmą. Te badania nad samym sobą są podstawowym warunkiem 
odbudowania na ruinach dawnego życia nowej szczęśliwszej egzystencji, a ich symbolem jest Księżyc. 
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19. ArChetyP KSIężyCA

Samowiedza jest pierwszym krokiem
do osiągnięcia mądrości.

(D. Kindersley)

Chcąc dociec przyczyn, które wpływały na zaburzenie kontaktów z naszymi uczuciami i próbując uwolnić 
się od okresowych depresji czy tzw. „dołków psychicznych” często musimy sięgnąć do informacji ukrytych 
w podświadomości. Bardzo ważne jest, by człowiek, który wszedł na drogę rozwoju duchowego umiał do-
trzeć do głębin swojej podświadomości i korzystał z jej pomocy, gdyż dzięki niej może on lepiej zrozumieć 
samego siebie, swoje uczucia i reakcje, rozwinąć swoją wrażliwość i intuicję oraz rozszerzyć zdolność do 
pojmowania tego, co dzieje się z innymi ludźmi.

Często dzieje się tak, że przeżywamy coś wewnątrz siebie, czujemy się źle i męczy nas niczym niewytłu-
maczalny smutek. Żadnych racjonalnych przyczyn ku temu nie ma: jesteśmy zdrowi, nikt nas nie skrzywdził 
ani nie obraził, nie zostało naruszone nasze bezpieczeństwo materialne, jak też nie grożą nam żadne straty. 
Sądząc na podstawie okoliczności powinniśmy tryskać radością życia, a tak nie jest. Gdzie powinniśmy 
szukać przyczyny tego, jeżeli nie umiemy jej dostrzec w świecie zewnętrznym? Co tak naprawdę nas dręczy, 
jeśli w naszym życiu w chwili obecnej jest wszystko w porządku? 

Odpowiedzi na te pytania bez trudu znajdziemy w podświadomości. Często dręczą nas smutne lub 
wręcz tragiczne przeżycia z dzieciństwa, kiedy nasze relacje z rodzicami czy innymi dorosłymi osobami 
układały się na tyle niepomyślnie, że zostawiły trwały uraz w naszej psychice. Nasze wewnętrzne dziec-
ko, jeśli tylko pozwolimy dojść mu do głosu, powie nam czy byliśmy nadmiernie krytykowani i teraz nie 
wierzymy w siebie, a każda nowa sytuacja, nawet pozytywna wyzwala w nas stres i obawę, że sobie nie 
poradzimy, może byliśmy nie akceptowani przez któregoś z rodziców i teraz brakuje nam wiary w siebie 
lub też bardzo wcześnie obarczono nas odpowiedzialnymi obowiązkami, więc teraz nie umiemy cieszyć 
się życiem. Być może, że kompleksy tkwiące w nas wiążą się z czymś innym, na przykład nie znaleźliśmy 
zrozumienia w grupie rówieśniczej lub też któryś z nauczycieli złośliwie poddawał w wątpliwość naszą 
inteligencję. Dlaczego tak głęboko trzeba sięgać, by odkryć takie sprawy? Przecież jeżeli te wpływy są tak 
poważne powinniśmy je pamiętać. 

Nie jest to takie oczywiste. Ludzka psychika ma swoje mechanizmy obronne, które pomagają nam uporać 
się z kłopotami spotykającymi nas w życiu. Jeżeli problem przerasta nasze możliwości poradzenia sobie 
z nim, a często może tak dziać się w przypadku dziecka, włącza się mechanizm zwany wypieraniem i wtedy 
wszystkie wydarzenia związane z tym zagadnieniem zostają zepchnięte do podświadomości, a człowiek 
po prostu nie pamięta tego, co się z nim działo. W związku z tym jednak, że problem nie został rozwiąza-
ny, w podobnych sytuacjach człowiek reaguje podświadomie i choć jako osoba dorosła mógłby już sobie 
poradzić z daną sprawą, on zachowuje się tak samo, jak robił to będąc dzieckiem, więc aby wyzwolić się 
od takich reakcji musi dotrzeć do praprzyczyny i „przepracować” ją, czyli przeżyć raz jeszcze w sposób 
dojrzały. Dojście do takiego poziomu rozwoju wewnętrznego, na którym można, a nawet trzeba to uczynić 
symbolizuje Księżyc, obrazując sobą ukrytą, wewnętrzną, czyli podświadomą naturę człowieka.

Nawet jeśli z pozoru nie mamy żadnych problemów z naszym wnętrzem, jeśli nie przeżywamy załamań 
i depresji oraz nigdy nie dręczy nas chandra, człowiek powinien, po to, by lepiej zrozumieć siebie, doko-
nać analizy swego życia począwszy od relacji z rodzicami i stosunków panujących w szeroko rozumianej 
rodzinie (dziadkowie, rodzeństwo, ciocie i wujkowie), poprzez ocenę kontaktów z rówieśnikami i aż do 
tego, co się działo w szkole. Pobyt we współczesnej placówce oświatowej jest nie mniej stresogenny niż 
życie w rodzinie rozbitej lub dotkniętej alkoholizmem. I nie chodzi tu o to, by na siłę szukać dramatów czy 
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urazów psychicznych. Jest to potrzebne do tego, by lepiej zrozumieć siebie i pokonać wkodowane w nas 
stereotypy. 

Wychowanie jakiemu są od wielu wieków poddawane dzieci ma na celu wykształcenie w nich pew-
nych cech ogólnie uważanych za pozytywne, ale tłumiących spontaniczność, twórcze podejście do życia, 
kreatywność i kontakt z uczuciami. Nie chodzi tu o to, by wychowywać ludzi łamiących wszelkie normy 
i reguły, gdyż człowiek powinien żyć etycznie, a raczej o walkę z pewnymi wmówionymi w nas w dzieciń-
stwie sloganami typu: „lepiej się nie wychylaj”, „pokorne cielę dwie matki ssie”, „wleciałeś miedzy wrony, 
kracz jak i one” itp. Rozpoznanie tego typu warunkowania w nas i przepracowanie go, czyli pozbycie się, 
pozwala żyć bardziej twórczo i w znacznie większym stopniu wykorzystać dany nam potencjał, uwalnia 
nas to również od wielu obaw i lęków. Człowiek zaczyna wtedy kierować się swoim wewnętrznym kom-
pasem moralnym danym każdemu z nas przez Boga i nie próbuje już podporządkować swego życia tzw. 
opinii publicznej. Żyje dla siebie oraz w sposób jaki mu odpowiada i nie rządzi nim obawa na temat tego 
„co ludzie powiedzą”. 

Nabycie tej umiejętności odsłania wrażliwą, księżycową stronę natury człowieka, przywołując z głębin 
podświadomości ukryte w niej zdolności i talenty, wydobywając na światło dzienne twórczy aspekt ludzkiej 
osobowości. Jest to kolejny etap w rozwoju wewnętrznym każdego, kto chce dojść do szczebla Oświecone-
go. Ponieważ taka osoba jest nie tylko człowiekiem mądrym, obdarzonym łaską bezpośredniego kontaktu 
z Bogiem, ale też kimś, kto jest pogodzony zarówno ze światem zewnętrznym, jak i samym sobą oraz 
realizującym swój potencjał, czyli wypełniającym misję, zaś do tego ostatniego niezbędne jest kreatywne 
podejście do życia i to realizowane tu, na Ziemi, a nie na abstrakcyjnych wyżynach, dlatego Oświeconym 
nie mógł zostać ktoś pozostający na poziomie Wisielca, ani Wieży Boga. 

Światło wydobyte z głębin własnej duszy poprzez osobisty rozwój wewnętrzny człowiek powinien prze-
kazać innym, rozświetlając ich życie. Do tego celu powinien być wykorzystywany dar, który każdy z nas 
otrzymał od Boga. Dar, nad którym powinniśmy pracować, rozwijając go przez całe życie i nie ważne czy 
będzie on wielki, czy mały, byle był zrealizowany. Jedni będą to czynić tak jak Matka Teresa z Kalkuty 
lub księżna Walii Diana, niosąc ludziom bezpośrednią pomoc na wielką skalę, inni będą czynić to po-
przez sztukę, jak Leonardo da Vinci czy Chopin, jeszcze inni rozwijając naukę i poszerzając wiedzę, jak 
Einstein. Można to czynić również i w inny sposób: dobrze naprawiając samochód, wychowując dzieci na 
porządnych ludzi albo pomagając rozwiązywać problemy innych przy pomocy kart Tarota. Ważne jest, by 
człowiek wiedział do czego został powołany i wykorzystywał z pożytkiem dla innych swój dar. Symbolem 
takiego człowieka, człowieka zrealizowanego jest Słońce. 
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20. ArChetyP SłOńCA

Życie nie jest dla mnie małym ogarkiem świecy, 
jest raczej rodzajem pochodni, którą otrzymałem na chwilę 

i którą muszę rozpalić do granic możliwości 
zanim nie przekażę jej następnym pokoleniom.

(B. Shaw)

Nie prosto jest spełnić wszystkie wymogi jakie napotyka człowiek w swojej wędrówce od poziomu Głupca 
do poziomu Oświeconego. Wiele jest przeszkód i utrudnień na tej drodze, są sprawy i sytuacje, które znie-
chęcają do jej kontynuowania, pojawia się cały ogrom pokus skłaniających do porzucenia jej lub pozosta-
nia na którymś z wielu mijanych etapów. Trzeba rozwijać się nie tylko wewnętrznie, ale i zrobić porządek 
w swoim życiu zewnętrznym. Należy poznać nie tylko siebie i nawiązać kontakt ze swoimi uczuciami, ale 
i zrozumieć innych ludzi i pojąć motywy nimi kierujące, po to, by pomóc sobie i im, ale kiedy osiągnie się 
to wszystko, już tylko krok dzieli nas od stania się człowiekiem Oświeconym.

Realizacja zadań, którym patronuje symbol Słońca polega na pełnym wykorzystaniu otrzymanego od 
Boga potencjału, na realizowaniu misji, z którą przyszliśmy na ten świat oraz niesieniu miłości wszystkim 
istotom jej potrzebującym. Przejście przez etap Gwiazdy i Księżyca pozwala nam na dotarcie do naszych 
uczuć i najgłębszych pokładów podświadomości, a to pozwala nam ujawnić informację na czym ma pole-
gać nasza własna, indywidualna misja. U jej podstaw zawsze leży służenie innym ludziom, poszanowanie 
każdego życia i rozpowszechnianie wiedzy na temat rozwoju duchowego jako drogi prowadzącej do szczę-
śliwego i harmonijnego życia. Pozostałe elementy składowe tego, do czego zostaliśmy powołani są różne 
u każdej osoby, zależne od jej predyspozycji.

Wydawałoby się, że człowiek, który tak daleko zaszedł na drodze rozwoju duchowego i uległ daleko 
idącym przemianom od razu powinien zajmować się tzw. wielkimi rzeczami, lecz wcale tak nie jest. Nie 
można być wielkim mistrzem i nauczycielem ludzkości, jeśli nie uregulowało się swoich spraw osobistych, 
nic nie da ofiarowywanie miłości całemu światu, jeśli nie umie się kochać siebie i swoich najbliższych, 
nie można nazywać się Oświeconym, jeśli nie widzi się bólu i cierpienia, które są udziałem wielu żywych 
istot na Ziemi. Tak więc człowiek na tym szczeblu rozwoju umie już rozwiązać swoje problemy oraz usu-
nąć troski i zmartwienia swoich bliskich. Wie, że poprzez swoje działania może wpłynąć na poprawę bytu 
innych osób żyjących w jego otoczeniu, nie poddaje się złym nastrojom psychicznym, umiejąc sobie z nimi 
radzić i rozumie jak wiele zależy od jego pozytywnego nastawienia do świata i ludzi. Pojmuje też jak wielką 
moc mają słowa i to zarówno w formie myśli, jak i wypowiadane na głos, dzięki temu kreuje swój świat, 
budując poprzez pozytywne myślenie własne bezpieczeństwo i wpływa na życie innych niosąc przesłanie 
miłości. Może powiedzieć tak, jak bohaterka dramatu Sofoklesa – Antygona: „Współkochać przyszłam, 
nie współnienawidzieć”. 

Znając swoje własne uczucia, mając dobry kontakt z nimi, lepiej rozumie innych ludzi. Nie ocenia ich 
i nie osądza. Wie, że każdy może popełniać błędy, a tym bardziej człowiek, który nie wszedł jeszcze na 
ścieżkę rozwoju duchowego i żyje wyłącznie w świecie materialnym, gdzie obowiązująca skala wartości 
jest zupełnie różna od tej, która obowiązuje ludzi dążących do oświecenia. Dlatego też może być bardzo 
pomocy, ofiarowując bezinteresowne wsparcie i zrozumienie. I tu, nawet na tym szczeblu, czai się pokusa, 
gdyż mając takie możliwości człowiek bardzo łatwo może poczuć się „prorokiem” i „nawracać” wszyst-
kich wokół. Tak łatwo pomylić informowanie o możliwościach rozwoju duchowego czy wskazywanie tej 
drogi z postawą konkwistadora, siłą zmuszającego do pójścia w tym kierunku. Każdy człowiek ma prawo 
wolnego wyboru i dobrze jest, kiedy osoba, która przeszła już wewnętrzne przemiany i wie jakie dobro-
dziejstwa spotkać nas mogą jeśli przejdziemy taki proces, ukazuje na swoim przykładzie to innym, ale 
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mija się z celem i nie jest zgodne z zasadami tego procesu zmuszanie ludzi na siłę, by wstępowali w nasze 
ślady. Zresztą, gdyby Bóg chciał, żeby wszyscy pod przymusem szli tą drogą, to tak ukształtowałby ludzki 
los, że działoby się to automatycznie, zaś skoro tak nie jest, pozostawmy każdemu możliwość podjęcia 
decyzji w tym zakresie.

Na tym szczeblu rozwoju duchowego człowiek ma możliwość pełnego rozwijania i realizowania swojej 
osobowości. To, co jeszcze na etapie Księżyca pozostawało w sferze marzeń, teraz się spełnia. Oddalają się 
troski materialne, człowiek korzysta z prawa powszechnej obfitości i dając to, co może najlepszego z siebie 
światu, otrzymuje w zamian to, co jest mu potrzebne, nawet jeśli jego potrzeby wzrosły. Obce stają mu się 
takie cechy, jak skąpstwo, bo wie, że jest to niezgodne z prawem powszechnej obfitości; odkładanie na czarną 
godzinę, gdyż żadnej czarnej godziny nie będzie; zachłanność, ponieważ zdaje sobie sprawę, że otrzyma to, 
co mu będzie w danym momencie potrzebne. Dlatego wiele czasu, który poświęcał na gromadzenie dóbr 
materialnych, może teraz zagospodarować w inny sposób, zaś praca, którą wykonywał tylko po to, by zaro-
bić pieniądze, przekształca się w działalność przynoszącą satysfakcję, zaś gratyfikacje finansowe stają się 
produktem ubocznym. Krótko mówiąc jest to człowiek, który robi rzeczy, które sprawiają mu przyjemność 
i jeszcze w dodatku dostaje za to pieniądze. W taki sposób staje się człowiekiem zrealizowanym, wykorzy-
stującym w pełni swój potencjał, kreatywnie idącym przez życie.

I nie chodzi tu o to, że życie takiego człowieka jest usłane różami, a kłopoty i troski pozostają wspo-
mnieniem. On, tak jak i wszyscy inni, przeżywa dramaty, problemy, cierpi i bywa w rozterce, ale stopień 
rozwoju duchowego, na którym się znajduje dostarcza mu siły i umiejętności rozwiązywania trudnych 
sytuacji oraz wykorzystywania ich do zdobycia nowych doświadczeń, ostatecznie już wznoszących go do 
poziomu człowieka Oświeconego. Jego symbolem jest Sąd Boży, który zamyka drugi krąg ludzkiego, losu 
odnoszący się do rozwoju duchowego. 
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21. ArChetyP SĄdu bOżeGO

Na ulicy zobaczyłem dziewczynkę drżącą z zimna, 
w cienkiej sukience i bez widoków na posiłek. 

Zdenerwowałem się i rzekłem do Boga:
– Dlaczego pozwalasz na coś takiego? Dlaczego nie robisz nic, by to zmienić?

Bóg na razie milczał. Tej samej jednak nocy odpowiedział mi:
– Ale oczywiście, że coś zrobiłem. Zrobiłem dla ciebie.

(A. de Mello „Śpiew ptaka”)

Człowiek, który wzniósł się na ten poziom stał się Oświeconym, a więc osobą na najwyższym z dostępnych 
ludziom poziomie rozwoju duchowego. Cała jego osobowość przepełniona jest miłością do ludzi, współczu-
ciem i zrozumieniem. Główną przyczyną tego, oprócz skutków procesu zmian i rozwoju, jakie w nim zaszły, 
jest doskonały kontakt z Bogiem, powierzenie się Jego łasce i zrozumienie otrzymanego od Niego posłan-
nictwa. Człowiek Oświecony wie, że są sprawy, które należą do niego i którymi on sam kieruje. Jednakże 
zdaje sobie również sprawę z tego, iż są rzeczy z góry mu przeznaczone i z tymi nie powinien walczyć. To 
właśnie różni Oświeconego od Głupca, że potrafi dokonać takiego rozróżnienia i nie traci daremnie sił na 
walkę z tym, czego i tak zmienić ani pokonać nie da rady. 

Sąd Boży to symbol tego, że wszystkie nasze uczynki będą wcześniej czy później poddane ocenie, co 
prawda nie tej krytycznej i surowej, a dokonanej z miłością i sprawiedliwej oraz adekwatnej do tego, co 
dostaliśmy schodząc na Ziemię, otrzymując takie, a nie inne wcielenie i człowiek taki nie boi się owego 
Sądu. Jeśli jednak ktoś pojawił się na świecie z misją uczenia dzieci pisania i czytania, a uparcie tego uni-
ka, chwytając się tysiąca innych zawodów i choć w żadnym z nich nie osiąga sukcesu, ciągle odwraca się 
od swego posłannictwa, na pewno nie będzie ani człowiekiem zrealizowanym, ani Oświeconym, a ocena 
jego uczynków wątpliwe czy przyniesie nagrodę, ponieważ nie wykonuje tego do czego ma predyspozycje 
i nie rozumie swojej misji. Tak nie czyni człowiek Oświecony, gdyż on wydobył ze swojej podświadomości 
informację, jak należy żyć i co jest najwyższym celem jego istnienia. 

Znajdując odpowiedzi na wszystkie uporczywe i dręczące pytania człowiek nie tylko odzyskał utraconą 
równowagę wewnętrzną, ale odkrył sposób na to, by ona towarzyszyła mu stale. Uzyskał wysoki stopień 
samoświadomości, realnie oceniając swoje możliwości, talenty i uzdolnienia. Przestał pragnąć być kimś 
innym, zaakceptował siebie rozumiejąc to, że właśnie taki jakim jest naprawdę, ze wszystkimi posiadanymi 
cechami, tylko odpowiednio rozwijanymi, do czegoś się przyda na Ziemi, służąc większemu celowi, realizując 
zamiary Boga, być może dla nas śmiertelników nie zawsze do końca jasne, ale człowiek Oświecony wie, że 
świat, dzięki Bożej opiece, zmierza w dobrym kierunku i nie poddaje tego w wątpliwość. Z kolei wznosząc się 
ponad wszelkie podziały rasowe, wyznaniowe, narodowościowe i wszelkie inne stał się obywatelem świata, 
bez ograniczeń korzystając z kultury i wiedzy wszystkich narodów, szanując każdą tradycję i czerpiąc z jej 
dorobku. 

W osobie Oświeconego, który dotarł do poziomu Sądu Bożego, znalazły miejsce nauki głoszone przez 
dawnych mistrzów: Maga, Najwyższą Kapłankę, Eremitę. Nabrały one jeszcze bardziej duchowego aspektu, 
ale spajała je miłość do wszystkiego, co żyje, począwszy od Matki-Ziemi, poprzez rośliny i zwierzęta, a skoń-
czywszy na człowieku, wiedząc, że we wszystkim jest zamysł Boży, a my ludzie powinniśmy go szanować, 
nawet jeśli nie zawsze wszystko jest dla nas jasne. Czując tak potężną opiekę nad sobą człowiek przestał 
się bać i będąc Oświeconym bez strachu patrzy w przyszłość, pamiętając, że nawet tak przerażające do-
świadczenie, jak Śmierć jest kolejnym etapem rozwoju, transformacją, przejściem do bardziej doskonałego 
stanu. I nieważne, jak będzie go nazywał, a może to czynić różnie, w zależności od tradycji, którą wyznaje: 
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reinkarnacją, zmartwychwstaniem, wcieleniem, nirwaną, życiem w raju i tak będzie mówił o tym samym: 
o odrodzeniu się na jeszcze wyższym poziomie rozwoju niż osiągnął do tej pory. 

Droga od Głupca do Oświeconego przekonuje nas, że można osiągnąć szczęście tu, na Ziemi, iż nie 
jest ono iluzją, mrzonką i każdy z nas może go doświadczyć, ale większość z nas szuka go w świecie ma-
terialnym, łudząc się, że znajdzie je w kolejnym zarobionym tysiącu, w następnej kupionej rzeczy: nowym 
samochodzie, urlopie na Karaibach, futrze z norek, pierścionku z brylantem, jachcie cumującym w porcie 
na Morzu Śródziemnym i nie byłoby to takie złe, gdybyśmy zdobywali to dla siebie. Najgorsze zaś w tym 
jest to, że osiągamy te rzeczy po to, by zaimponować lub wzbudzić zazdrość w innych ludziach. A szczę-
ście dużo łatwiej jest znaleźć w uśmiechniętej buzi dziecka, w kołysaniu się łanu dojrzewającej pszenicy, 
w wietrze szumiącym wśród drzew w lesie, w wiernym psim spojrzeniu i we własnym sercu, jeśli tylko 
pozwolimy mu dojść do głosu. Umiejętność odnajdywania w życiu takiego szczęścia posiadł człowiek 
Oświecony. Jego dusza jest duszą dziecka, spontaniczną, radosną, nieskrępowaną kompleksami i stereo-
typami; jego serce jest dojrzałe i widzi niedostatki tego świata, ból oraz cierpienie innych ludzi i wiedząc, 
jak im pomóc, czyni to z radością, niosąc radę, wsparcie, podtrzymanie w ciężkich chwilach; jego rozum 
to doświadczenia wielu pokoleń, zebrane w jednym człowieku, dlatego umie on rozwiązywać problemy 
przekraczające możliwości przeciętnej osoby.

Człowiek Oświecony to nie filozof, wielki „guru”, niedościgły mistrz, on nie stawia siebie na piedestale, 
nie narzuca swego zadania innym, nie przekonuje siłą do swych racji, a stylem życia, sposobem obcowania 
z innymi ludźmi, serdecznością i zrozumieniem daje przykład, jak powinno się żyć. Umie otoczyć miło-
ścią zarówno swoich bliskich, jak i obcych ludzi, nie przejdzie obojętnie również wobec bezpańskiego psa 
czy bitego konia. On sam staje się miłością uniwersalną, kosmiczną, nieograniczoną i może przynosić jej 
światło wszystkim, dla nikogo nie czyniąc wyjątku. 

Ktoś, kto osiągnął taki poziom rozwoju może rozpocząć wędrówkę po kolejnym, trzecim kręgu Koła 
Fortuny, bez obaw, że energie duchowe, z którymi się tam spotka, zniszczą go. Symbolem trzeciego kręgu 
ludzkiego losu jest Świat. 
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22. ArChetyP śwIAtA

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak wiec trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.*
(1 List do Koryntian 13) 

* Wszystkie cytaty pochodzą z Biblii wg „Biblii Tysiąclecia”, Poznań–Warszawa 1976, Wydawnictwo Pallotium.
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Część II 

znaczenia
Wielkich Arkanów Tarota

WproWAdzenIe

Karty Tarota funkcjonują na bardzo wielu poziomach. My tutaj ograniczymy się do kilku podstawowych. 
Przede wszystkim podamy wróżebne, czyli prognostyczne ich znaczenia z uwzględnieniem rozróżnienia 
na położenie proste i odwrócone, jako że jest to najbardziej popularne znaczenie tych kart i od wieków 
w taki sposób były one wykorzystywane przez ogół osób zajmujących się nimi. Nawiążemy również do 
relacji z astrologią, gdyż związki pomiędzy tymi dwiema dyscyplinami zajmującymi się analizą ludzkich 
możliwości i sposobów ich realizacji są bardzo głębokie, jak też określimy kabalistyczne, okultystyczne 
oraz czysto fizyczne znaczenie każdego Arkanu, postaramy się też przywołać najbardziej wyrazistą po-
stać historyczną, która odpowiadałaby symbolicznie poprzez swoją osobowość oraz przeżycia, których 
doświadczyła danej karcie. 

Każda z kart Major Arkanów oprócz znaczeń dotyczących bezpośrednio wydarzeń z naszego życia, 
bądź stanu naszego umysłu, symbolizuje jeszcze pewne osoby, które mogą na nas oddziaływać w sposób 
pozytywny lub negatywny. To znaczenie także podamy pod określeniem typ osoby. Każda z tych 22 kart 
odnosi się do określonego miejsca, wiedza o tym na pewno ułatwia interpretację, dlatego informację o tym 
również tu zamieścimy.

Przywołamy również znaczenie psychologiczne każdej karty, które będzie szczególnie przydatne przy 
medytacjach lub próbach skorzystania nie z prognostycznych możliwości kart, a terapeutycznych, ponie-
waż każdy może pomóc samemu sobie posiłkując się kartami Tarota. Można to czynić w następujący spo-
sób: wybrać losowo jedną kartę z Wielkich Arkanów, w spokoju i ciszy skoncentrować się na tym, co ona 
przedstawia. Przeczytać poświęcony jej tekst z części pierwszej i przemyśleć go, a następnie zapoznać się ze 
znaczeniem psychologicznym podanym w tej części i zastosować je. Jeśli w krótkich odstępach czasu (ty-
dzień) jakaś karta powtarza się, jest to bardzo ważna informacja, sugerująca, że zagadnienia, których ona 
dotyczy są w nas nie przepracowane i pozostają źródłem kłopotów, problemów czy kompleksów ukrytych 
w podświadomości, a owa karta wydobywa je stamtąd na światło dzienne. W takim wypadku należy sko-
rzystać z pomocy profesjonalisty: psychologa, terapeuty czy tarocisty, gdyż samemu sobie z tym można nie 
poradzić. W innych przypadkach, dzięki informacji uzyskanej poprzez kartę, będzie można dowiedzieć się 
na czym trzeba się skoncentrować, co w danym dniu uznać za sprawę priorytetową, gdzie popełniane są 
błędy, a co robione jest dobrze. Dzięki temu można ułatwić sobie życie, podejmowanie decyzji i uniknąć 
wielu denerwujących wątpliwości.
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1. głuPIeC – ArKAN 0

Inne nazwy: Błazen, Bezmyślny, Duch Eteru.
Nazwa w innych językach: Il Matto, Le Mat, The Fool, Der Narr*.
Odpowiedniki astrologiczne: Merkury i Bliźnięta.
Znaczenie kabalistyczne: życie materialne.
Znaczenie okultystyczne: strzała w ruchu wahadłowym**.
Znaczenie fizyczne: materia.
Postać historyczna: Joanna d´Arc.
Miejsca: impreza o beztroskim charakterze, bez konkretnego powodu, 
często w plenerze; podróż autostopem; pobyt w nowych miejscach.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: niefrasobliwość, 
ekstrawagancja, przygody, nowe zdarzenia, entuzjazm, brak wewnętrz-
nej dyscypliny, niedojrzałość, bezmyślność, bliżej nieokreślone nowe 
możliwości, nie przywiązywanie wagi do spraw materialnych, skłon-
ności do psychicznego lub fizycznego ekshibicjonizmu, zapominanie 
ważnych szczegółów, imprezy towarzyskie i podróże o beztroskim 
charakterze, chęć do eksperymentowania, do uczenia się na drodze 
doświadczeń, naiwność, dziecięcy idealizm, brak samokrytycyzmu, 
skłonność do rozpoczynania nowych spraw bez wcześniejszego ich 
przemyślenia. W sąsiedztwie innych kart Wielkich Arkanów oznacza konieczność podjęcia decyzji odnośnie 
spraw poruszanych przez te karty lub rozpoczęcie nowego cyklu życia w sferze przez nie oznaczonej. 
Typ osoby w położeniu prostym: ekstrawagancki młody człowiek, który ceni przede wszystkim niezależ-
ność, nie wchodzi w żadne układy; dziecko, które uczy się na własnych błędach.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: komplikacje, zła rada, zły doradca, ktoś głupi 
i bezmyślny może decydować o naszym losie, zły, niedojrzały wybór, nieprzemyślane decyzje, ucieczka od 
realności, bezsensowne wydatki, niedyskrecje, ucieczka przed odpowiedzialnością, osoba zachowująca 
się kapryśnie, kierująca się zachciankami, niechęć do nowości i postępu, brak zaangażowania we własne 
sprawy, niechęć do brania odpowiedzialności za siebie i innych, życie w świecie iluzji, zły kierunek działania, 
impulsywność, nieostrożność, niepotrzebna strata energii, czasu i sił, rozpoczynanie wielu spraw na raz, 
z których żadnej nie można doprowadzić do pomyślnego końca, brak możliwości pomyślnego rozwiązania 
problemów, problemy zdrowotne typu skaleczenia, złamania. W sąsiedztwie innych Wielkich Arkanów 
sugeruje ukryte problemy w sferze wskazanej przez nie.
Typ osoby w położeniu odwróconym: oszust, hochsztapler, ktoś, kto chce wykorzystać naszą naiwność 
czy ufność.
Znaczenie psychologiczne: początek nowego cyklu – to dziś jest pierwszy dzień z reszty Twojego życia i Ty 
możesz wybrać dowolny kierunek swego rozwoju, iść dokąd chcesz, robić to, co Ci odpowiada, więc nie 
rezygnuj z tej możliwości, ruszaj przed siebie, nawet jeśli masz spotkać się z nieznanym. O tym, czym się to 
wszystko zakończy będziesz myśleć później i nie oglądaj się za siebie, pozwól odejść przeszłości i z lekkim 
sercem patrz w przyszłość. To, co jest nieznane, w istocie rzeczy, wcale nie jest tak straszne, jak to, co dobrze 
znamy i czym się dręczymy. Idź przed siebie i nie obawiaj się upadku w przepaść. Głupiec niezależnie od 
okoliczności jest wesoły, więc i Ty nie bierz wszystkiego nazbyt serio. Ucz się śmiać z siebie i rozwijaj swoje 
poczucie humoru. Jeśli to zrobisz, sam zrozumiesz, że życie w dużym stopniu jest grą, a Ty nie jesteś tu, 
na Ziemi za karę, a po to, by doskonalić się i cieszyć tym, co Cię spotyka. 

* Nazwy w innych językach podano w kolejności: włoski, francuski, angielski i niemiecki.
** Wszystkie znaczenia okultystyczne podano za: Dż. Beins i S. Wronskij, Sudba na stupieniach zołotowo Taro, Moskwa 1995.
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2. mAG – ArKAN 1

Inne nazwy: Magik, Kuglarz, Mag Siły, Sztukmistrz.
Nazwa w innych językach: Il Mago, Le Bateleur, The Magican, 
Der Magier.
Odpowiedniki astrologiczne: Pluton, Mars i Skorpion. 
Znaczenie kabalistyczne: panowanie nad samym sobą.
Znaczenie okultystyczne: ojciec, duchowy, mistrz.
Znaczenie fizyczne: człowiek.
Postać historyczna: A. Einstein
Miejsca: instytut naukowy, biblioteka, gabinet służący do pracy na-
ukowej; giełda; gabinet lekarski; miejsce, w którym można odzyskać 
harmonię.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: aktywność, zdol-
ność do kreacji, tworzenie, witalność, dobre zdrowie, poszukiwanie 
nowych idei, siła celowego działania, wynalazczość, ciekawość świata, 
oryginalność, wolność, spontaniczność, umiejętność oddziaływania na 
innych, silna wola, silny charakter, poznanie siebie, poznanie swoich 
możliwości, przyjęcie na siebie odpowiedzialności za siebie i swoje ży-
cie, ustalenie zdrowych relacji z innymi ludźmi, nauka, racjonalizacja, 
poznanie swego otoczenia, inicjatywa, poznawanie świata, penetracja spraw duchowych, ożywcze pomysły, 
potęga myśli, zdolności adaptacyjne do nowych warunków, początek nowego i ważnego przedsięwzięcia.
Typ osoby w położeniu prostym: człowiek niosący wiedzę, dokonujący badań naukowych dla dobra ludz-
kości, odkrywca, profesjonalny doradca. 
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: oszustwo, wykorzystywanie ludzi, brak wyczu-
cia, wyobraźni, nie ukierunkowane działania, konieczność uczenia się cierpliwości, nauka umiejętności 
realizowania podjętych działań pomimo napotykanych przeszkód, niespokojny umysł nie umiejący dostrzec 
problemów we właściwych proporcjach, brak przezorności, utrata pewności siebie, niezdecydowanie, 
niewłaściwy osąd, kompleks niższości, ryzykowne przedsięwzięcia, źle ukierunkowane działania, wyko-
rzystywanie siły do celów destrukcyjnych lub przynoszących złe skutki, utrata zdrowia, energii, brak silnej 
woli, nieostrożność w postępowaniu, gadatliwość, plotki, oszustwa, brak umiejętności wykorzystania swoich 
zdolności i talentów, problemy zdrowotne w sferze zmysłów, tzn. dotyczące słuchu, wzroku itd.
Typ osoby w położeniu odwróconym: szarlatan, człowiek wykorzystujący wiedzę do własnych celów, na-
ukowiec pracujący na zgubę ludzkości.
Znaczenie psychologiczne: jesteś swobodnym, wolnym oraz niezależnym człowiekiem i dlatego sam po-
winieneś podejmować ważne decyzje dotyczące Twojego życia. Wyjścia z Twojej obecnej sytuacji nikt nie 
pomoże Ci znaleźć, musisz zrobić to sam. Sił do tego masz dosyć, dzięki nim osiągniesz to, o czym marzysz. 
Najważniejsze tutaj jest to, żeby Ci się chciało chcieć. Twoja silna wola, mistrzostwo, spryt, zdolności w na-
wiązywaniu kontaktów z ludźmi, zdolność do podejmowania ryzyka i wykorzystywania własnych uzdolnień 
są gwarancją sukcesu w tej dziedzinie, o której marzysz. Dobrze rozumiesz innych ludzi i potrafisz też 
zadbać o własne sprawy, więc wykorzystaj to, a osiągniesz harmonię.
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3. NAjwyżSzA KAPłANKA – ArKAN 2

Inne nazwy: Papieżyca, Wrota Światłości, Kapłanka Srebrnej Gwiazdy.
Nazwa w innych językach: La Science, La Papesse, The Popess, Die 
Wissenschaft.
Odpowiedniki astrologiczne: Rak i Księżyc.
Znaczenie kabalistyczne: myśl, nauka, intuicja.
Znaczenie okultystyczne: ludzkie usta.
Znaczenie fizyczne: matka duchowa.
Postać historyczna: Matka Teresa z Kalkuty.
Miejsca: miejsce służące do nauki, medytacji; las, swobodna prze-
strzeń nie tknięta cywilizacją.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: intuicja, wraż-
liwość, nadzieja, rozwój uczuć wyższych, poświęcenie, subtelność, 
zdolność do empatii, do wczuwania się w sytuacje innych, skłonność 
do zamykania się w sobie, miłość platoniczna, nauka w dowolnym tego 
słowa znaczeniu, nauczanie, przyjaźń, powiernictwo, wtajemniczenie, 
czułość, subtelność, brak podzielności, zespolenie, podświadomość, 
odsłonięcie czegoś dotychczas ukrytego, kobieca kreatywność, uczci-
wość, uczuciowość, duża wyobraźnia, zdolność do bezinteresownej 
miłości.
Typ osoby w położeniu prostym: kobieta, która uczy życia, opiekunka, terapeutka, osoba odsłaniająca 
tajniki życia, kobieta „wiedząca”.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: bierność, poddawanie się losowi lub innym lu-
dziom, brak zrozumienia dla otaczającego świata, akceptowanie informacji o niepewnym pochodzeniu, plotki, 
niewłaściwa ocena sytuacji, płytkość, próżność, zarozumialstwo, wiedza powierzchowna, fatalizm, zabu-
rzenia psychiczne, fobie, znerwicowanie, ignorancja i brak zdolności do poświęcania się lub zrozumienia 
innych, nieprzewidziane okoliczności, na które nie ma się wpływu, zmienność w kontaktach personalnych, 
niechęć do przyjmowania rad, sztuczność w zachowaniu, hipokryzja, potajemne działania, wystawianie 
się na niebezpieczeństwo, fatalizm, nieuczciwość w postępowaniu lub problemy będące rezultatem braku 
przenikliwości, problemy zdrowotne w sferze moczopłciowej. 
Typ osoby w położeniu odwróconym: zła kobieta, osoba wykorzystująca czarną magię do swoich celów, 
prostytutka, osoba sprzedajna.
Znaczenie psychologiczne: spróbuj odkryć ukryte czynniki, które wpływają na Twoje życie, zerknij do swojej 
duszy i sprawdź czy nie są Ci obce takie cechy, jak wrażliwość, czułość, uczuciowość. Jesteś człowiekiem, 
który być może nieświadomie wywiera duży wpływ na swoje otoczenie – pamiętaj o odpowiedzialności. 
Nie zapominaj również o intuicji, rozwijaj ją, a będzie Ci pomocna w wielu sytuacjach. Wtedy nie będziesz 
musiał szukać ani wyjaśnień, ani tłumaczeń dla decyzji, które podejmiesz. Podporządkuj się wewnętrznemu 
głosowi, on Cię nie oszuka. Posiadasz ogromną siłę wewnętrzną, dzięki której możesz pomagać innym, 
jeśli byś tego chciał. W każdym bądź razie nie roztrwoń tej siły na drobiazgi dnia codziennego, ceń każdą 
minutę, którą możesz poświęcić dla siebie lub innych. Bądź godny samego siebie, ale nie stawiaj się na 
piedestale. Postaraj się zachować szczerość uczuć i myśli, ale unikaj chłodu w stosunkach z innymi. 
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4. CeSArzOwA – ArKAN 3

Inne nazwy: Gospodyni, Władczyni, Córa Wszechmocy.
Nazwa w innych językach: ¼Imperatice, ¼Impératrice, The Empress, 
Die Fruchtbarkeit.
Odpowiedniki astrologiczne: Byk i Wenus.
Znaczenie kabalistyczne: potrzeba uwielbienia.
Znaczenie okultystyczne: biorąca dłoń, ręka. 
Znaczenie fizyczne: odrodzenie.
Postać historyczna: królowa Wiktoria.
Miejsca: duże skupiska ludzi, pałace królewskie, wszelkie festiwale 
i inne imprezy o tym charakterze.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: umiejętność 
kierowania innymi i motywowania ich do działania, pewność siebie 
oraz swoich działań, praktycyzm, samodzielność i niezależność 
połączona z ambicjami i szansami na karierę zawodową, wpływowa 
kobieta, zakończenie, którego oczekujemy, podjęcie właściwej decyzji 
na podstawie poznania i analizy faktów, pożądana ciąża, kobiecość, 
harmonia, bezpieczeństwo emocjonalne, wdrażanie nowych planów, 
ale i zbieranie plonów z wcześniejszych działań, bogactwo, sukces 
materialny, dobry gust, wdzięk, poczucie piękna, zmysłowość, płodność, usunięcie przeszkód, stabilizacja 
w sprawach rodzinnych. 
Typ osoby w położeniu prostym: matka, starsza siostra, żona; osoba władcza, wpływowa, ale życzliwa 
i pomocna, kobieta na stanowisku.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: trudności w okazywaniu uczuć, wulgarność, brak 
gustu, egoizm, niepunktualność, niewierność, trudności w koncentracji, nerwowość, zbyt wolne działania, 
zakłopotanie, zmieszanie, niedocenianie faktów, lekkomyślność, trudności w podjęciu decyzji, brak postępów 
w pracy, chwiejność, zagubienie i bezradność, niepowodzenia w sprawach zawodowych, upór, zaborczość, 
złośliwość, skąpstwo, brak miłości macierzyńskiej lub macierzyńska tyrania, trudności z zajściem w ciążę, 
walka o władzę w domu, nieumiejętność wykorzystania posiadanych zdolności.
Typ osoby w położeniu odwróconym: kobieta negatywnie wpływająca na naszą psychikę, próbująca domi-
nować, źle wykorzystująca swoją władzę, dążąca za wszelką cenę do zdobycia władzy.
Znaczenie psychologiczne: powinieneś dokładnie uświadamiać sobie wszystko, co jest związane z Two-
imi działaniami. Możliwe, że mocno zmęczyły Cię wszelkie sprawy związane z codziennym życiem, że 
pragniesz zmiany lub choćby dodatkowej inspiracji, ale nie wprowadzisz zmian, nie podejmując działań. 
Lecz najpierw, nim ich dokonasz spytaj się siebie: czego pragnę?, czy do tej pory nie dokonywałem działań 
wymuszonych, niezgodnych z moimi pragnieniami?, czy nie stłumiłem w sobie twórczego pierwiastka? i czy 
panuję nad swoim życiem? Trzeba zaakceptować samego siebie i uwierzyć, że wszystko, co potrzebne jest 
do bycia szczęśliwym tu, na Ziemi otrzymałeś już przy narodzinach, a teraz trzeba to tylko wykorzystać. 
O nic nie trzeba walczyć, bądź jak Cesarzowa, w spokojnej pozie przyjmuj to, co przynosi Ci los.
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5. CeSArz – ArKAN 4

Inne nazwy: Gospodarz, Syn Jutra, Władca Wśród Wszechmoc-
nych.
Nazwa w innych językach: ¼Imperadore, ¼Empereur, The Emperor, 
Der Weise. 
Odpowiedniki astrologiczne: Baran i Mars.
Znaczenie kabalistyczne: władza.
Znaczenie okultystyczne: pierś (karmiąca).
Znaczenie fizyczne: władza, patronat, opieka.
Postać historyczna: Bolesław Chrobry.
Miejsca: miejsce stare i zabytkowe, ale nadal solidne, forteca, zamek, 
najstarsza część miasta, ratusz.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: dojrzałość, 
autorytet, wytrwałość w dążeniu do celu, ambicje, kontrolowanie 
emocji przez rozsądek, kierowanie się w życiu rozsądkim, inteligencja, 
władza, kierownictwo, przywództwo, chęć podporządkowania sobie 
innych, sprawiedliwa ocena, męskość, odwaga, inicjatywa, domina-
cja, powaga, stabilność, wprowadzanie trwałych uregulowań w życie, 
przestrzeganie ustanowionego porządku, pomysłowość, czujność, 
umiejętność dokonywania wyboru, prestiż, silna wola, przekonanie o słuszności własnych racji, powaga.
Typ osoby w położeniu prostym: ojciec, mąż, władca, osoba o dużym autorytecie i silnej woli, mężczyzna 
cieszący się prestiżem społecznym.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: niedojrzałość emocjonalna, egocentryzm, brak 
kontroli nad uczuciami oraz brak sukcesów, nieograniczona władza, tyrania, negatywne wpływy zewnętrzne, 
utrata władzy, wpływów, przewrót polityczny, kierowanie się niskimi pobudkami, złe rezultaty, chaotyczność, 
niecierpliwość, porwanie, wygórowane ambicje nieadekwatne do możliwości, arogancja, niezdolność do 
zrealizowania projektu na skutek braku zapału lub wytrwałości, nietolerancja, kłótliwość, sprzeczki i nie-
porozumienia na skutek przyjmowania pozycji „wiem lepiej”, bezczynność, wypadki odniesione poprzez 
urządzenia mechaniczne i problemy zdrowotne związane z głową – bóle, urazy itp.
Typ osoby w położeniu odwróconym: mężczyzna, które chce dominować, posiadać władzę za wszelką 
cenę, tyran, despota.
Znaczenie psychologiczne: jeśli Twoja walka z przeciwnościami losu nie przynosi pożądanych rezultatów 
powinieneś pogodzić się z realiami życia i przystosować do nich swoje działania, ale nie wolno Ci tłumić 
swoich uczuć i emocji. Posłuchaj swego wewnętrznego głosu, on skieruje Cię w tą co trzeba stronę. Nie 
upieraj się przy tej drodze, którą podążałeś do tej pory, może nadszedł już czas, by ją zmienić. Daj sobie 
wolny wybór! Ale nie zapominaj, że są na świecie sprawy i rzeczy znacznie ważniejsze niż Ty sam i Twoje 
„napoleońskie” plany. Dlatego nie zapominaj, że nawet jeśli popełnisz błąd czy pobłądzisz w wędrówce 
przez życie, zawsze możesz zawrócić i wejść na prawidłową drogę.
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6. ArCyKAPłAN – ArKAN 5

Inne nazwy: Papież, Pierwszy Kapłan, Hierofant, Mag Wieczności.
Nazwy w innych językach: Il Papa, Le Pape, The Pope, Die Einge-
bung.
Odpowiedniki astrologiczne: Koziorożec i Saturn.
Znaczenie kabalistyczne: uspokojenie (pragnienie spokoju).
Znaczenie okultystyczne: oddech.
Znaczenie fizyczne: religia.
Postać historyczna: papież Grzegorz IX.
Miejsca: kościół, klasztor oraz inne usankcjonowane miejsca kultu 
religijnego wszelkich wyznań, dom o starych tradycjach, dworek szla-
checki.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: nauka, poboż-
ność, poszukiwanie wyższych wartości, przywiązanie do jednej idei, 
jednego pomysłu i celu, rytualizm, ceremonialność, przywiązanie 
do tradycji, tradycjonalizm, konserwatyzm, utajona siła lub energia, 
klucz do wewnętrznych mocy, siły drzemiące w podświadomości, or-
todoksyjne podejście do spraw wiary, zdolność do udzielenia pomocy 
innym w oparciu o tradycyjne wartości, surowy ojciec wymagający 
poszanowania obowiązujących w rodzinie zasad, wyrzeczenie się dóbr 
materialnych, poszukiwanie wyższych wartości, surowe zasady moralne, ocenianie ludzi bez wnikania 
w motywy nimi kierujące.
Typ osoby w położeniu prostym: autorytet moralny, szanowany duchowny, ksiądz z powołania, osoba 
o nieskazitelnej moralności.
Znaczenia prognostyczne w położeniu odwróconym: brak tolerancji, fanatyzm religijny, narzucanie swoich 
poglądów innym, pewność siebie i przebiegłość, niezdolność do zaakceptowania nowych idei, ortodoksyj-
ny sposób myślenia i oceniania, brak cierpliwości do ludzi, poczucie wyższości i nieomylności, skłonność 
do przesady, fałszywość, kłamstwa, naginanie faktów do swoich potrzeb, cynizm, fałszywa religijność, 
obłuda, brak umiaru, wyciąganie fałszywych wniosków, brak taktu, nie uznawanie jakichkolwiek innych 
racji niż własne, brak zainteresowania wartościami wyższymi, zainteresowanie sektami, uleganie wpły-
wom fałszywych proroków, zainteresowanie czarną magią lub uzależnienie od niej, problemy zdrowotne 
w zakresie kośćca i kręgosłupa.
Typ osoby w położeniu odwróconym: fałszywy prorok, guru, przywódca sekty, kapłan bez powołania, 
dewotka.
Znaczenie psychologiczne: na początku spróbuj utożsamić się z którąś z postaci przedstawionych na karcie. 
Jeśli bliższy będzie Ci jeden z mnichów to powinieneś poszukać nauczyciela, przewodnika duchowego, 
dojrzałeś do tego, by rozpocząć rozwój duchowy i jest Ci potrzebny ktoś, kto wskaże drogę do prawdy. Może 
tak zdarzać się w Twoim życiu, że nie jesteś w stanie sam rozwiązać swoich problemów, nie bój się wtedy 
zwrócić z prośbą o pomoc do osób, które uważasz za autorytet, chyba, że utożsamiłeś się z centralną postacią 
karty, a to oznacza, że sam jesteś zdolny nauczać innych oraz rozwiązywać nie tylko swoje problemy, lecz 
również i ich, ale zastanów się wówczas czy to nie próżność wynosi Ciebie tak wysoko. Pamiętaj również 
o tym, że przyjmując tak wysoką pozycję bierzesz na siebie ogromną odpowiedzialność. Staraj się unikać 
wpływów „nawiedzonych” guru i sam dbaj o to, by się kimś takim nie stać.



58

7. KOChANKOwIe – ArKAN 6

Inne nazwy: Zakochani, Dzieci Głosu, Wyrocznia Wszechmocnych 
Bóstw.
Nazwa w innych językach: ¼Amore, ¼Amoureux, The Lovers, Die 
Wahl.
Odpowiedniki astrologiczne: Waga i Wenus.
Znaczenie kabalistyczne: dusza poszukująca.
Znaczenie okultystyczne: oczy i uszy.
Znaczenie fizyczne: wolność.
Postać historyczna: Marylin Monroe.
Miejsca: dom rodzinny, mieszkanie, sypialnia, posiadłość, miejsca 
spotkań zakochanych osób, ustronna kawiarnia, garsoniera, miejsce 
schadzek.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: wybór miedzy 
dwiema kobietami lub dwoma mężczyznami, optymizm oparty na 
wierze, że będzie lepiej, miłość, pragnienie, pożądanie, przygotowania 
do małżeństwa, ślub, dążenie do połączenia się z kimś, kogo się kocha, 
wybuch uczuć, emocji, partnerstwo, konieczność dokonania wyboru, 
zdolności artystyczne, umiłowanie piękna, poczucie estetyki, ważny 
moment w życiu osobistym, w którym nastąpi przełom, wzajemna siła przyciągania, równowaga, jedność 
i harmonia w uczuciach, wspólny wysiłek, czas spędzony z sympatycznymi osobami, rozwijanie i umacnianie 
przyjaźni. 
Typ osoby w położeniu prostym: ukochany/a, partner, mąż lub żona szanujący niezależność swego part-
nera.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: zły wybór w uczuciach, niestałość partnera, 
zazdrość, zawód miłosny, separacja, rozwód, podjęcie zbyt szybkiej decyzji o fatalnych skutkach, wy-
jazd ukochanej osoby, koniec miłości, brak pożądania, zdrada, niedojrzałość, plotkarstwo, mieszanie 
się w sprawy innych, wygodnictwo, lenistwo, niezadowalający układ towarzyski, konflikty, antagonizmy, 
rywalizacja, walka pomiędzy namiętnością a sumieniem, nieszczęśliwy w skutkach romans, ostrzeżenie 
przed nierozsądną decyzją, zaślepienie, narcyzm, nieliczenie się z potrzebami partnera, brak poczucia 
bezpieczeństwa w związku, problemy zdrowotne w odniesieniu do podwójnych narządów: płuca, nerki, 
u kobiet jajniki, u mężczyzn jądra.
Typ osoby w położeniu odwróconym: partner, który zniewala lub zdradza, oszust matrymonialny.
Znaczenie psychologiczne: dlaczego obawiasz się zaangażowania? Ono i tak wcześniej czy później jest 
nieuniknione. Przyjmij jabłko, którym kusi Cię Ewa, albowiem miłość jest jedyną siłą zdolną uchronić Cię 
przed cierpieniem. Zakochasz się i sam zobaczysz, jak wszystko wokół się zmienia: kolory stają się jaskraw-
sze, powietrze – czystsze, a ludzie okazują się lepsi. Może zdarzyć się tym razem, że tak głęboko poznasz 
człowieka, iż zjednoczysz się z jego duszą i wtedy Twoje troski i odczucia będą Cię mniej zajmować niż jego 
biedy i przeżycia. Pozwól odpocząć swojemu rozsądkowi i poddaj się na jakiś czas władzy uczuć, naucz się 
sam określać co czujesz, nie wstydź się tego i nie ukrywaj przed bliską Ci osobą. Ucz się też słuchać tego, 
co mówią na ten temat inni i nigdy nie drwij z niczyich uczuć, tym bardziej własnych.
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8. rydwAN – ArKAN 7

Inne nazwy: Powóz, Władca Tryumfu Świata, Dziecię Potęgi Wód.
Nazwa w innych językach: Il Caro, Le Chariot, The Chariot, Der Wa-
gen.
Odpowiedniki astrologiczne: Wodnik i Uran.
Znaczenie kabalistyczne: dążenie do zwycięstwa, tryumf.
Znaczenie okultystyczne: strzała lecąca prosto.
Znaczenie fizyczne: własność.
Postać historyczna: Ryszard Lwie Serce.
Miejsca: pomniki, dworce, lotniska, wszelkiego rodzaju środki loko-
mocji; koszary i jednostki wojskowe.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: wiadomość, 
telefon, list, telegram, ważna rozmowa, niespodziewane wieści, zapo-
wiedź podróży, wyjazd, umiejętność wytyczenia kierunku działań, wy-
trwałość w dążeniu do osiągnięcia postawionego sobie celu, sukcesy, 
praca, wytężony wysiłek, ekspansja, ruch, natłok zdarzeń, brak czasu, 
zmiana miejsca pracy, pokonanie przeszkód lub utrudnień, pozytywna 
motywacja, doskonalenie się, możliwość polegania na samym sobie, 
wejście na wyższy etap rozwoju, poskromienie namiętności, godność, 
szczerość w kontaktach z ludźmi, optymizm, otwarcie się na nowe możliwości i propozycje, umiejętność 
szybkiego podejmowania decyzji, umacnianie swojej pozycji materialnej, niezależność finansowa, odwaga, 
tryumf, narodziny oczekiwanego dziecka. 
Typ osoby w położeniu prostym: żołnierz, przywódca, szef firmy, pracodawca, człowiek sukcesu.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: opóźnienie w realizacji planów, utrudnienia, 
zniechęcenie, niechęć do stawienia czoła rzeczywistości, sprzeczki, straty spowodowane upieraniem się 
przy swoim stanowisku, nieumiejętność zmodyfikowania swoich działań, niecierpliwość, utrata panowania 
nad sobą oraz nad wypadkami, zamieszanie, przegrana, klęska, złe skutki podjętych wcześniej działań, 
niedobra wiadomość, nagłe załamanie się planów, brak odwagi do podjęcia radykalnych decyzji, odwoła-
nie wyjazdu, utrudnienia w podróży, mściwość, utrata stanowiska, zmiany w pracy na gorsze, strata pracy, 
obniżenie się statusu finansowego, bezwzględność w postępowaniu, mściwość, przegrana, osłabienie, 
problemy zdrowotne związane z nerwami, niepożądana ciąża.
Typ osoby w położeniu odwróconym: człowiek korzystający z układów, robiący karierę czyimś kosztem, 
naciągacz, osoba przyjmująca łapówki, tchórz.
Znaczenie psychologiczne: przepełnia Cię energia i skłania do podejmowania nowych działań, do zajęcia 
się tym, czego do tej pory nie robiłeś. Szukasz czegoś nowego, ekscytującego, czym mógłbyś wypełnić czas. 
I bardzo dobrze! Ruszaj więc w drogę i niech ten etap Twojej wędrówki przez życie stanie się dla Ciebie 
odkrywaniem nowego świata. Ale pamiętaj, że Rydwan toczy się szybko, a droga pełna jest nagłych zakrę-
tów i niebezpiecznych wyboi. Z tego względu niech kieruje Tobą mądrość i rozsądek, ale nie ignoruj uczuć 
i emocji, dla nich też musi się znaleźć miejsce w tej podróży, gdyż bez nich Twój Rydwan nie będzie mógł 
zachować równowagi i wywróci się. Korzystaj z szans, które niesie życie i niczego nie odrzucaj tylko z tego 
powodu, że jest to coś nowego – właśnie teraz los daje Ci nowe możliwości rozwoju i ekspansji w każdej 
dziedzinie, również materialnej.
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9. SPrAwIedlIwOść – ArKAN 8

Inne nazwy: Prawodawstwo, Córka Władcy Prawdy, Władczyni 
Równowagi.
Nazwa w innych językach: La Giustizia, La Justice, The Justice, Die 
Gerechtigkeit.
Odpowiedniki astrologiczne: Waga i Koziorożec oraz Wenus i Sa-
turn.
Znaczenie kabalistyczne: sprawiedliwość.
Znaczenie okultystyczne: pole u-prawne.
Znaczenie fizyczne: prawodawstwo.
Postać historyczna: Alfred Dreyfus. 
Miejsca: trybunał, sąd, notariat, Urząd Skarbowy oraz wszelkie urzędy, 
w których obowiązują uregulowania prawne.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: czysty, jasny 
osąd, sprawiedliwość, porada prawna, stabilizacja życiowa, uregulo-
wanie się spraw na pożądanym poziomie, stałość, dobre intencje, ko-
nieczność dokonania oceny, odcięcie się od starych spraw poprzez ich 
zrozumienie i osądzenie, aktywność społeczna, dobra ocena wyników 
pracy, docenienie starań i wysiłków, uznanie, samodzielność, toleran-
cja, zrozumienie innych poprzez analizę motywów ich postępowania, zdolność do wybaczania, rozsądek, 
pewność siebie, pomyślne załatwienie spraw sądowych lub urzędowych, zawieranie formalnych umów 
i kontraktów, rozsądna rada, pomoc ze strony życzliwych osób, zgoda w rodzinie, pojednanie, naprawienie 
krzywdy, ślepa sprawiedliwość, poznanie prawdy bez względu na jej następstwa i skutki. 
Typ osoby w położeniu prostym: człowiek o dużym poczuciu sprawiedliwości, prawnik, członek Trybunału 
Konstytucyjnego, osoba opierająca się wyłącznie na faktach.
Znaczenia prognostyczne w położeniu odwróconym: biurokracja, tendencyjność, nietolerancja, brak rów-
nowagi, niesłuszny osąd, pomyłka sądowa, bezpodstawne podejrzenie, fałszywe oskarżenie, niesłuszne 
potępienie, dyskryminacja, trudności w załatwieniu spraw sądowych, zemsta, nielegalna działalność, źle 
ulokowane zaufanie, wyrzuty sumienia, niemożność dokonania obiektywnej samooceny, ostra krytyka, 
niesprawiedliwość, chaos, bałagan, wykrycie przestępstwa, dogmatyzm, brak poczucia realizmu, fanatyzm, 
uparte trwanie przy swoim osądzie, choć realia mówią co innego, trudności w załatwieniu spraw urzędowych, 
protekcjonizm lub łapownictwo, nie docenianie wyników pracy, brak wyrozumiałości, brak zdolności do 
wybaczania, problemy zdrowotne związane z błędnikiem, gardłem lub kręgosłupem.
Typ osoby w położeniu odwróconym: człowiek, który nagina sprawiedliwość do swoich potrzeb, przekupny 
urzędnik, nieobiektywny sędzia.
Znaczenie psychologiczne: każda istota ma prawo do samowyrażania się i rozwoju, do poszukiwania wol-
ności i niezależności – Ty również. Musisz tylko być uczciwy wobec samego siebie, tym bardziej, że Ty już 
wiesz, iż za wszystko, co dzieje się w Twoim życiu przyjmujesz na siebie odpowiedzialność. Sam dążyłeś do 
tego, żeby poznać prawdę, więc co należy czynić, jeśli ona pozbawiła Cię ostatnich iluzji? Jest to bolesne, 
ale nie należy poddawać się zwątpieniu. Lepiej weź się w garść i przyjmij świat takim jaki jest, a na temat 
samego siebie warto dokonać głębszych przemyśleń: czy faktycznie warto nadal prowadzić życie takie 
jak dotychczas? Może powinieneś coś zmienić? Czy nie należałoby wprowadzić więcej harmonii? Zanim 
jednak wprowadzisz innowacje rozlicz się ze starymi długami, aby nie obciążały Ciebie i nie utrudniały 
wprowadzenia zmian. 
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10. eremItA – ArKAN 9

Inne nazwy: Pustelnik, Poszukiwacz, Prorok Wieczności, Mag Głosu 
Siły.
Nazwa w innych językach: ¼Eremita, ¼Eremite, The Heremit, Der 
Einsiedler. 
Odpowiedniki astrologiczne: Panna i Merkury.
Znaczenie kabalistyczne: mądrość.
Znaczenie okultystyczne: szczyt czegoś, dach.
Znaczenie fizyczne: ostrożność.
Postać historyczna: Budda.
Miejsca: samotnia, miejsce dobrowolnej izolacji, pustelnia, pracownia 
naukowca, artysty, miejsce kultu nie usankcjonowane panującą re-
ligią.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: poszukiwanie 
wyższych wartości duchowych, mądrość nabyta w wyniku nauki i do-
świadczeń, samotność, dyskrecja, spokój wewnętrzny, cierpliwość, roz-
tropność, rozwaga, ucieczka od świata, okres kontemplacji, zgłębianie 
swojej duchowości, poszukiwanie prawdy, długofalowe plany, rezygnacja 
ze starych przyzwyczajeń, zainteresowania okultyzmem i ezoteryką, po-
myślny czas w pracy, awans, ale przynoszący samotność wśród ludzi, przejście na zasłużoną emeryturę, profity 
finansowe z wcześniej dokonanych działań lub inwestycji, perfekcjonizm w działaniu, pracowitość, sceptycyzm, 
dobre zdrowie, czerstwość.
Typ osoby w położeniu prostym: święty, mędrzec, samotnik, osoba na wysokim poziomie rozwoju ducho-
wego, surowy, ale sprawiedliwy szef, emeryt.
Znaczenia prognostyczne w położeniu odwróconym: niedojrzałość, trudności we współżyciu z innymi, 
brak ekspresji swoich potrzeb i emocji, trudna sytuacja życiowa spowodowana brakiem aktywności, brak 
świeżości uczuć i radości życia, fałszywa ocena sytuacji, błędna ocena faktów, zły wybór, zagubienie się, 
niesprzyjający czas do podejmowania działań, ograniczenia, pedanteria, oschłość, wymuszone przejście na 
emeryturę, renta, osamotnienie, okłamywanie samego siebie, podejrzliwość, opóźnienie lub zahamowanie 
realizacji planów, brak postępów w rozwoju duchowym, rozczarowanie mistrzem lub nauczycielem, nic 
nie wnoszące rozmowy lub dyskusje, konieczność zweryfikowania dotychczasowych celów życiowych, 
problemy ze zdrowiem w obrębie przewodu pokarmowego, szczególnie jelit. 
Typ osoby w położeniu odwróconym: odludek, dziwak, kloszard, żebrak, człowiek ogarnięty manią prze-
śladowczą.
Znaczenie psychologiczne: czas już odrzucić drobne problemy i troski dnia codziennego, one przeszka-
dzają Ci skoncentrować się na własnej duszy, a teraz właśnie ona domaga się od Ciebie zainteresowania. 
Każdemu człowiekowi potrzebny jest okres odizolowania się od codzienności i innych ludzi. Spróbuj 
pobyć trochę pustelnikiem, żeby w końcu poznać samego siebie i swoje potrzeby, zanalizować dręczące 
Cię problemy. Wszystko to po to, by móc spojrzeć na siebie z dystansu, ocenić realnie miejsce, do którego 
doszedłeś i polubić siebie. Pamiętaj, że kto nie umie kochać siebie, nie jest w stanie pokochać innych. A jeśli 
obawiasz się, że czas, który poświęcisz na przemyślenie swego życia w odosobnieniu, będzie stracony to 
pamiętaj o tym, że miecze zwycięstw wykuwa się w samotności. Zanalizowanie i przemyślenie w spokoju 
swoich planów pozwala uniknąć błędów w działaniu.
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11. KOłO FOrtuNy – ArKAN 10

Inne nazwy: Koło Losu, Koło Szczęścia, Władca Sił Życia.
Nazwa w innych językach: La Routa, La Roue de Fortune, The Wheel 
of Fortune, Das Glücksrad.
Odpowiedniki astrologiczne: Strzelec i Skorpion oraz Jowisz i Plu-
ton.
Znaczenie kabalistyczne: wiara.
Znaczenie okultystyczne: wskazujący palec.
Znaczenie fizyczne: sukces.
Postać historyczna: Helen Keller.
Miejsca: kasyna gry, miejsca rozrywki, podróż turystyczna z przygoda-
mi, więzienia, szpitale; wszelkie miejsca związane z ruchem. 
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: odwrócenie 
biegu wydarzeń przynoszące poprawę w ważnej dziedzinie życia, 
szczęśliwy obrót sytuacji, niepowtarzalna szansa, koniec obecnych 
trudności, postęp, realizacja planów, awans, korzystna zmiana, ruch, 
działanie, koniec jednego cyklu i początek następnego, sukces, zado-
wolenie, powodzenie, obfitość, zmiana losu, nieoczekiwana pomoc, 
aktywność, przypływ gotówki, podróż dla przyjemności, huczna zaba-
wa, szczęście, wykorzystanie życiowej szansy, powodzenie w interesach, w pracy, w małżeństwie, szczęśliwy 
traf, życiowa okazja, wytrwałość, koncentracja, dobra karma z poprzednich wcieleń, dobre przeznaczenie, 
nieuniknione zdarzenia, które skończą się pomyślnie, przeobrażenie.
Typ osoby w położeniu prostym: ekspert w swojej dziedzinie; osoba, która umie pokonywać przeciwności 
losu; człowiek, którego dobre przeznaczenie postawiło nam na drodze życiowej.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: pech, negatywny wpływ wydarzeń losowych, 
brak równowagi emocjonalnej, fizycznej, duchowej, materialnej; niekorzystna zmiana losu, trudności, 
konflikty, szereg nieszczęśliwych wypadków, przegrana, niepowodzenie, niemożność uniknięcia kłopotów, 
stagnacja, marazm, problemy w relacjach z ludźmi, podejrzliwość, zazdrość, okrucieństwo, mściwość, zły 
los, zła karma z poprzednich wcieleń, fatalizm, problemy w życiu towarzyskim, przeniesienie do nowego 
cyklu problemów ze starego, straty finansowe, nieumiejętność wykorzystania życiowej szansy, uwikłanie 
się w zdarzenia, które skończą się źle, konsekwencje dawnych złych poczynań, niepokój, niemile widziana 
prawda, narzucenie czyjejś woli, problemy zdrowotne związane z układem moczopłciowym. 
Typ osoby w położeniu odwróconym: amator, laik, człowiek, którego zły los postawił nam na drodze ży-
ciowej; osoba, która biernie poddaje się losowi.
Znaczenie psychologiczne: może wydawać Ci się, że w Twoim życiu wszystko się poplątało i wymieszało, 
a Ty już niczego nie rozumiesz. Nie zapominaj jednak, że w życiu wszystko się powtarza – myśli, uczucia, 
wydarzenia. Koło Fortuny nabiera rozpędu, więc pamiętaj, by nie wkładać kija w szprychy, nie wyko-
nuj zbędnych ruchów, bo Cię poniesie! Staraj się dążyć do centrum Koła, do jedynego stałego punktu, 
a jest nim Twoje własne Ja. Zatrzymaj się i obserwuj samego siebie. W Twoim wnętrzu są odpowiedzi na 
wszystkie nurtujące Cię pytania, tylko w sobie znajdziesz rozwiązania własnych problemów. Pamiętaj, że 
czasami warto poddać się losowi i iść tam, gdzie on Cię prowadzi. Opór i przeciwstawianie się w niektórych 
wypadkach będzie tylko pogłębiał trudności, więc nie bój się popłynąć z prądem, on zawsze wyniesie Cię 
na szersze wody. 
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12. mOC – ArKAN 11

Inne nazwy: Siła, Potęga, Córa Płomiennego Miecza.
Nazwa w innych językach: La Forza, La Force, The Strenght, Die 
Kraft.
Odpowiedniki astrologiczne: Lew i Słońce.
Znaczenie kabalistyczne: siła.
Znaczenie okultystyczne: mocno zaciśnięta dłoń.
Znaczenie fizyczne: ludzka siła.
Postać historyczna: Ludwik XIV.
Miejsca: parlament, miejsca związane z władzą, komisariat, siedziby 
władz wojskowych.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: aktywność 
fizyczna, zwycięstwo, opanowanie, pewność siebie, kontrolowanie 
sytuacji, determinacja pomocna przy rozwiązaniu problemu, zdolność 
do przeciwstawienia się niesprzyjającym okolicznościom, myślenie 
pozytywne, skuteczna walka z przeciwnościami oraz utrudnieniami, 
siła moralna i fizyczna, energia, witalność, wytrzymałość, wytrwałość 
wobec przeciwności losu, poskromienie złych instynktów, siła woli, 
zasłużona pochwała lub nagroda, zdolności twórcze, odkrycie nie-
ujawnionych dotychczas talentów i możliwości, pasja, umiejętność rozróżniania prawdy i kłamstwa, praca 
fizyczna, uprawianie sportu, dobre zdrowie, chęć posiadania potomstwa. 
Typ osoby w położeniu prostym: człowiek, który lubi pracę fizyczną, sportowiec, kulturysta, osoba dbająca 
o własną kondycję; ktoś dążący własnym wysiłkiem do wysokiego stanowiska.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: brak opanowania, zawziętość, wykorzystywanie 
własnych zdolności i talentów do niecnych celów, brutalność, wściekłość, agresywność fizyczna i psychiczna, 
atak, nienawiść, uleganie złym instynktom, sadyzm, pesymizm wynikający z braku wiary w siebie, niebez-
pieczna sytuacja wymagająca ostrożnego postępowania, złe wykorzystywanie posiadanych wpływów lub 
uleganie złym wpływom, utrata dobrej reputacji, dekadencja, niechęć do przyjmowania odpowiedzialno-
ści, niezdolność do podjęcia wysiłku w celu pomyślnego ukończenia spraw, walka z kimś potężniejszym 
i mądrzejszym, zwycięstwo sił czysto fizycznych nad duchowymi, problemy zdrowotne z sercem i układem 
krążenia, niepłodność.
Typ osoby w położeniu odwróconym: ten, kto używa przemocy, złoczyńca, przestępca, osoba przesadnie 
dbająca o swoją kondycję; człowiek opanowany żądzą władzy.
Znaczenie psychologiczne: nie sądź, że rozum jest najważniejszą częścią Ciebie. Do tego, byś mógł z niego 
korzystać potrzebne jest też Ci zdrowe, sprawne ciało i dlatego nie zapominaj o tym ostatnim, słuchaj czego 
od Ciebie chce, o co Cię prosi i staraj się zaspokoić jego życzenia. Zatroszcz się o swoje ciało, pozwól mu 
zgromadzić potrzebną ilość energii, żeby mogło ono zapewnić odpowiednie warunki rozumowi. Wtedy 
zaś rozum będzie mógł pokonywać ogarniające go wątpliwości i znaleźć kontakt z podświadomością, 
w której kryją się wskazówki jak żyć i dalej postępować. Dzięki temu będziesz mógł również dotrzeć 
do nieujawnionych dotychczas zdolności oraz możliwości i staniesz się człowiekiem bardziej twórczym 
i kreatywnym. Tylko harmonijny rozwój Ciebie jako całości, a więc i ciała, i duszy, i umysłu pozwoli Ci na 
szczęśliwe i długie życie.
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13. wISIeleC – ArKAN 12

Inne nazwy: Duch Wszechmocnych Wód, Powieszony.
Nazwa w innych językach: Il Pendiuto, Le Pendu, The Hanged Man, 
Die Selbstlosigkeit.
Odpowiedniki astrologiczne: Ryby i Neptun.
Znaczenie kabalistyczne: doświadczenie.
Znaczenie okultystyczne: otwarta ręka.
Znaczenie fizyczne: ofiara fizyczna.
Postać historyczna: Witkacy.
Miejsca: te, w których jesteśmy z konieczności, nudny wykład, nielu-
biana praca czy wymuszone spotkanie rodzinne lub towarzyskie.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: samopoświę-
cenie się, rezygnacja, pokuta, zdanie się na innych, rozumienie 
cierpienia jako konieczności oraz tego, że z czasem przyniesie nam 
korzyści, odcięcie od świata, powstrzymanie aktywności, kontem-
placja, medytacja, modlitwa, penetracja własnej jaźni, dążenie do 
uspokojenia i harmonii, rezygnacja z rozwiązywania problemów życio-
wych, pogodzenie się z losem, zdanie się na innych, rozwój duchowy 
i intelektualny, osiągnięcie wysokiego szczebla rozwoju, ale zatrzy-
manie się na nim, dokonanie świadomej zmiany w podejściu do życia, bezinteresowne poświęcenie się, 
służba, współpraca, takt i dyplomacja w postępowaniu, samopoznanie i zrozumienie siebie oraz własnych 
motywów, osiągnięcie wewnętrznego spokoju, odcinanie się od dotychczasowego stylu życia, zmiana stylu 
życia, zaduma, refleksyjność.
Typ osoby w położeniu prostym: osoba podchodząca kontemplacyjnie do życia, sumienny, ale mało twórczy 
pracownik, uczeń oddany swemu mistrzowi.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: niemożność zachowania spokoju, szarpanina, 
przeszkody w realizowaniu marzeń i pragnień, ciężka praca i niezadowolenie ze statusu społecznego lub zawo-
dowego, praca wykonywana z konieczności, niechęć do podejmowania wysiłku, utrata zaufania, strata czasu, 
pieniędzy, oszukiwanie samego siebie, obłuda, ucieczka od rzeczywistości, całkowita odmowa zaakceptowania 
zobowiązań, bezużyteczne rozproszenie energii, nierealne plany, pretensjonalność, próżność, zdrada, choro-
bliwa zazdrość, niemożność zachowania spokoju, nerwowy tryb życia, brak szczerości w kontaktach z innymi, 
formalizm, nadmierne zwracanie uwagi na drobiazgi, brak metodyczności w działaniu, zaburzona równowaga 
wewnętrzna, problemy zdrowotne w sferze psychicznej, ucieczka od rzeczywistości w świat narkotycznych wizji 
lub w alkohol.
Typ osoby w położeniu odwróconym: człowiek, który żyje według określonego, sztywnego planu, osoba 
wyrachowana lub bardzo ortodoksyjna; ktoś próbujący stymulować siebie używkami.
Znaczenie psychologiczne: w Twoje życie wkroczyło coś nowego. Teraz wydaje Ci się to dziwnym, trudnym do 
zrozumienia. Dzieją się z Tobą nieoczekiwane i trudne do objaśnienia rzeczy, następuje to, co w zasadzie nie 
powinno się wydarzyć. Nie powinno Cię to jednak martwić, bądź otwarty na wszystkie nowości, spójrz na świat 
nieco inaczej. Jeżeli Twój świat stanął na głowie, pamiętaj, że i Ty możesz zrobić to samo. Ucz się, obserwuj 
i staraj się przy tym zachować jasność umysłu i spokój ducha, a na pewno przyniesie to dobre rezultaty. Naj-
ważniejsze, abyś nie utracił spokoju wewnętrznego i równowagi między tym, co w Tobie i tym, co na zewnątrz 
Ciebie. Unikaj zamykania się w sobie, zasklepiania wyłącznie w świecie własnych przeżyć i spokojnie oczekuj 
na rozwój wypadków. Być może przystanąłeś na chwilę, ale nie obawiaj się, życie ponownie ruszy do przodu, 
bądź psychicznie przygotowany do tego.
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14. śmIerć – ArKAN 13

Inne nazwy: Kosa, Dziecię Wielkich Przemian, Transformacja, Wład-
ca Braterstwa Śmierci.
Nazwa w innych językach: La Morte, La Mort, The Death, Der Tod.
Odpowiedniki astrologiczne: Skorpion i Pluton.
Znaczenie kabalistyczne: miłość oraz zniszczenie.
Znaczenie okultystyczne: kobieta.
Znaczenie fizyczne: zmiana rodzaju sił.
Postać historyczna: ojciec Maksymilian Kolbe.
Miejsca: nowe miejsce zamieszkania, nowy kraj lub miasto, własny 
dom, w którym dokonujemy rewolucyjnych zmian.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: transformacja, 
przejście z jednego etapu życia w drugi, odcięcie się od starych pro-
blemów i kłopotów, odnowienie, odrodzenie, regeneracja sił, zmiana 
systemu wartości, przemiana wewnętrzna, radykalne zmiany w świa-
topoglądzie, zakończenie realizacji dawnych planów i projektów, 
niezależność, nowe perspektywy, możliwość nagłej, nieprzewidzianej 
zmiany, niepewność sytuacji, dojrzewanie emocjonalne i psychiczne, 
uwolnienie się od starych obciążeń i obowiązków, nowe perspektywy, 
wizjonerstwo, niekonwencjonalność, początek czegoś nowego i nieoczekiwanego, zakończenie mało kon-
struktywnych związków, wyzdrowienie, rekonwalescencja, polepszenie stanu zdrowia. 
Typ osoby w położeniu prostym: osoba po ciężkich przeżyciach, ktoś, w kim dokonały się ogromne zmiany, 
stary człowiek. 
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: stagnacja, zastój, brak postępów w działaniu, 
pasywność, utrata pracy lub pozycji, odwołanie ze stanowiska, zerwanie kontaktów towarzyskich, brak 
poczucia bezpieczeństwa, porażka, znudzenie, depresja, problemy nie do rozwiązania, konserwatywny świa-
topogląd, niemożność zaakceptowania nowych rzeczy, brak harmonii, strach przed śmiercią lub kalectwem, 
rutyna, upieranie się przy starym, negowanie postępu, kradzież, strata materialna, konieczność rozstania się 
z bliskimi i przystosowania do niechcianych warunków, przymusowa zmiana miejsca zamieszkania, brak 
harmonii i równowagi wewnętrznej, konflikty ze starszymi ludźmi, myśli samobójcze, groźba poważnego 
wypadku, w zdrowiu nieuleczalne lub przewlekłe choroby, ryzyko zarażenia się poważną chorobą zakaźną, 
w pewnych układach – śmierć. 
Typ osoby w położeniu odwróconym: ciężko chory lub nieżyjący krewny bądź dobry znajomy.
Znaczenie psychologiczne: jeszcze jeden etap Twego życia zbliża się do końca, a jednocześnie dojrzewa 
w Tobie całkowicie nowa osobowość. Zmieni się Twój sposób myślenia, odczuwania, reagowania oraz Twoje 
poglądy. Wydobędziesz z siebie nową osobę. Będziesz nadal sobą, ale całkowicie odmieniony. Pojawi się 
inna skala wartości, nowi znajomi i przyjaciele oraz całkiem różne od dotychczasowych zainteresowania. 
Zmianom nie ulegnie tylko ta cząstka Ciebie, którą często nazywa się duszą. W istocie rzeczy właśnie ona 
jest tą twórczą siłą, która potrafi stworzyć coś całkiem nowego i odrzucić stare, gdyż tylko ona jest tak silna, 
by dokonać transformacji i zmusić nas do wejścia na wyższy stopień rozwoju. To jedyna nieśmiertelna 
w nas cząstka, która przechodzi z jednego wcielenia w drugie. 
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15. rówNOwAGA – ArKAN 14

Inne nazwy: Umiarkowanie, Córa Pojednania, Wstrzemięźliwość.
Nazwa w innych językach: La Temperanza, La Tempérance, The 
Temperance, Der Geist.
Odpowiedniki astrologiczne: Waga i Strzelec oraz Jowisz i Wenus.
Znaczenie kabalistyczne: umiarkowanie.
Znaczenie okultystyczne: płód.
Znaczenie fizyczne: umiarkowanie.
Postać historyczna: Albert Shweitzer.
Miejsca: duże gospodarstwo, pięknie urządzony dom, posiadłość, 
majętność, rzetelna oraz rozsądnie i i dobrze zarządzana firma.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: umiar, cier-
pliwość, zdolność do adaptacji, to, co można osiągnąć poprzez wy-
trwałość i cierpliwość, powrót do domu, do rodziny, domatorstwo, 
dokończenie starych spraw, wstrzemięźliwość, opanowanie zmysłów, 
dobre wpływy życzliwych osób, przystosowanie, kontakty z praw-
dziwymi przyjaciółmi, odnowienie starych przyjaźni, skromność, 
perfekcja, mistrzostwo, przywiązanie, powolny rozwój uczuć, poczu-
cie bezpieczeństwa, umiejętność patrzenia na sprawy obiektywnie, 
z dystansem, udany związek partnerski, wzajemne zrozumienie w parze, dbałość o stan posiadania, dobre 
zarządzanie majątkiem, wyniesienie na wyższą pozycję społeczną, prestiż, witalność, odzyskanie dobrej 
kondycji fizycznej, osiągnięcie stanu równowagi wewnętrznej. 
Typ osoby w położeniu prostym: osoba zrównoważona, świecki przewodnik duchowy, osoba rozwijająca 
się duchowo.
Znaczenia prognostyczne w położeniu odwróconym: marnotrawstwo energii, rozrzutność, marnotrawstwo sił 
i środków, nadmierna i nieuzasadniona hojność, wewnętrzna dysharmonia, niecierpliwość, sprawa ciągnąca 
się od dawna i nie rokująca nadziei na pomyślne rozwiązanie, cel osiągany bardzo powoli, walka z prze-
szkodami i utrudnieniami, zaniechanie wysiłków, konflikt interesów nie do pogodzenia, wrogie nastawienie 
kogoś z bliskiego otoczenia, współpraca z ludźmi nie przynosząca żadnych rezultatów i nie dająca nikomu 
satysfakcji, trudności w zrozumieniu innych, konflikty z otoczeniem, bezczynność lub przepracowanie, 
stracone szanse, niewykorzystane okazje, pobłażanie i dogadzanie sobie, nieporozumienia w domu, złość, 
napięcie, przewrażliwienie, nadwrażliwość, problemy zdrowotne z wątrobą lub nerkami. 
Typ osoby w położeniu odwróconym: człowiek niezrównoważony, chory psychicznie, ktoś, kto w ogóle nie 
radzi sobie z życiem, osoba negująca potrzebę rozwoju duchowego.
Znaczenie psychologiczne: zastanów się czy Twoje podejście do życia i bliskich Ci ludzi jest takie, jak po-
winno być, czy swoim zachowaniem nie naruszasz czyjejś równowagi lub sam sobie nie burzysz spokoju? 
Skoncentruj się na tym, rozważ dokładnie, a potem zbierz wszystkie siły i okaż trochę miłości swoim bliskim 
i sobie samemu. Ciągle jesteś w drodze, którą popularnie nazywa się życiem. Teraz jest dobry moment do 
tego, by na chwilę się zatrzymać i zastanowić się, co ze swojej przeszłości chcesz wziąć ze sobą w dalszą 
podróż. Dobrze to rozważ, żeby nie obciążać się niepotrzebnym balastem i nie przenieść do przyszłości 
zbędnych obciążeń i kompleksów. Nie ulegnij też pokusie, aby spróbować zostać na zawsze w stanie za-
wieszenia miedzy przeszłością i przyszłością, bo wtedy życie popchnie Cię do przodu, a może uczynić to 
w sposób bardzo bolesny. I pamiętaj, że nie jesteś jedyny na świecie, wokół Ciebie też są ludzie. 
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16. dIAbeł – ArKAN 15

Inne nazwy: Szatan, Bafomet, Dziecię Czasu.
Nazwa w innych językach: Il Diavolo, Le Diable, The Devil, Der 
Teufel. 
Odpowiedniki astrologiczne: Skorpion i Ryby oraz Pluton i Neptun.
Znaczenie kabalistyczne: nauki tajemne, okultyzm.
Znaczenie okultystyczne: strzała lecąca po okręgu.
Znaczenie fizyczne: życie fizyczne.
Postać historyczna: Markiz de Sade.
Miejsca: cmentarze, domy pogrzebowe, podejrzane restauracje, domy 
publiczne, agencje towarzyskie, miejsca spotkań narkomanów i zała-
twiania interesów mafii. 
Znaczenie prognostyczne karty w położeniu prostym: namiętność, 
huczna zabawa, zły wpływ świata materialnego, duża ilość energii, 
która może wyzwolić się nawet wbrew naszej woli, przebłysk geniuszu 
pozwalający na realizację ambicji, wzrost poczucia własnej wartości, 
walka z pokusami, egoizm, materializm, brak wyobraźni i intuicji, 
sukces osiągnięty w sposób nie do końca uczciwy, ujawienienie się 
nowych możliwości, których wykorzystanie może przynieść różne 
skutki, możliwość osiągnięcia korzyści poprzez cudzą stratę lub nieszczęście, skoncentrowanie się na 
sobie i niemożność dostrzeżenia kłopotów innych ludzi, brak szerszej perspektywy, bardzo swobodny styl 
życia, nie liczenie się z konwenansami, fanatyzm, rasizm, ortodoksyjne postawy życiowe. 
Typ osoby w położeniu prostym: piękny, ale pusty człowiek, Miss Polonia, Mister Uniwersum.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: czarna magia, satanizm, poddanie się wpływom 
sekt, nadużywanie siły, gwałt, wypadek, wybuchowe uzewnętrznianie emocji, uleganie wszelkim pokusom, 
nienawiść, bezwzględność, okrucieństwo, sadyzm, niekontrolowane siły, tendencje destrukcyjne, plotki, 
złośliwe pomówienia, nieodpowiedzialne działania, korzyści z działalności przestępczej, narkotyki, handel 
żywym towarem, prostytucja, niebezpieczeństwo, którego trudno będzie uniknąć, uwiedzenie, klątwa, 
utrata wolności, autodestrukcja, nienawiść do ludzi, emanacja niszczycielskiej energii, rabunek, kradzież, 
zła przygoda, związek z destrukcyjnym partnerem, poważne odchylenia od norm seksualnych, groźba 
przemocy fizycznej, brak wiary w wyższe wartości, tyrania totalitaryzm, problemy zdrowotne w sferze 
psychicznej i neurologicznej. 
Typ osoby w położeniu odwróconym: przesadny moralista, osoba negująca ciało, seks lub satanista, de-
wiant seksualny, członek mafii, alkoholik, narkoman, hazardzista.
Znaczenie psychologiczne: myślisz, że to szatan wziął w niewolę Twoją duszę. Wydaje się Tobie, że nie 
sposób wyrwać się z zaklętego kręgu, że jeśli popełniłeś błąd, zrobiłeś jakieś głupstwo to będziesz musiał 
dalej w nie brnąć. Nie prawda! Ulegając pokusie i popełniając grzech sam nałożyłeś na siebie okowy, ale 
również Ty sam możesz je zdjąć. Uwierz w moc, która jest w Tobie i przekonaj się jak jesteś silny. Po prostu 
zerwij krępujące Cię kajdany, zrzuć je i stań się wolnym człowiekiem. Pokusy będą towarzyszyły Ci przez 
całe życie, lecz jeśli nauczysz się z nimi walczyć, staniesz się naprawdę wolnym człowiekiem. Czym by one 
nie były: hazardem, alkoholem, seksem, nieuczciwością, Ty sam temu uległeś i Ty sam możesz się z tego 
wyzwolić. Oczywiście człowiek w życiu musi doświadczać również przyjemności, ale musi też oceniać ich 
poziom i pilnować, by nie stały się tym, co jest dla niego najważniejsze. 
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17. wIeżA bOGA – ArKAN 16

Inne nazwy: Władca Wszechmocnej Armii, Przytułek.
Nazwy w innych językach: La Casa del Diavolo, La Maison de Dieu, 
The Tower of God, Der Turm.
Odpowiedniki astrologiczne: Ryby i Neptun.
Znaczenie kabalistyczne: strach, obawa Boga.
Znaczenie okultystyczne: materialne przywiązanie.
Znaczenie fizyczne: upadek w świecie materialnym.
Postać historyczna: Fridtjof Nansen.
Miejsca: szczyty górskie, wysokie wzniesienia, wielopiętrowe biurow-
ce, minarety, dzwonnice, ale i ruiny, pogorzeliska, zgliszcza.
Znaczenie prognostyczne karty w położeniu prostym: rozwój osobisty, 
pogłębianie swojej duchowości, zdolność do poświęcenia się innym, 
humanitaryzm, nagła zmiana biegu wydarzeń, niespodziewana zachęta 
lub pomoc w trudnej sytuacji, mądrość zdobyta na drodze doświadczeń, 
śmiałe plany na przyszłość, nadzieja i zapał, umiejętność opierania się 
pokusom, walka z pokusami, możliwość nowego startu w życiu, rozpo-
częcia wszystkiego od nowa, zburzenie starego porządku i zbudowanie 
nowego, zmiana opinii, uświadomienie sobie tego, że to co najgorsze już 
minęło, regeneracja sił, czas na weryfikację systemu wartości, prawdziwa duchowość, opieka Siły Wyższej, 
osiągnięcie wysokiego szczebla samoświadomości, umiejętność patrzenia na problemy dnia codziennego 
z dystansem, dość sił, by pokonać nawet poważne problemy i trudności. 
Typ osoby w położeniu prostym: człowiek przeżywający rozwój duchowy, osoba zdolna do najwyższych 
poświęceń.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: kataklizm niosący wielkie straty osobiste oraz 
materialne, nagłe nieszczęście całkowicie uniemożliwiające realizację planów, tragedia, ruina, dramat, 
niebezpieczeństwo, utrata stabilizacji życiowej, przygnębienie, niezdolność do walki z przeciwnościami 
losu, wstrząs psychiczny, trudności nie do przezwyciężenia, projekt fałszywy w założeniu, załamanie się 
dotychczasowego systemu wartości na skutek zachodzących wydarzeń, poważne kłopoty materialne, fru-
stracja, zwątpienie w siebie i innych, rozwód, utrata rodziny, rozpacz spowodowana katastrofą życiową, 
ustawiczne kłopoty, stagnacja, monotonne życie, wstyd, klęska, izolowanie się od ludzi, ucieczka od świata, 
problemy zdrowotne w sferze psychicznej oraz związane z kończynami dolnymi.
Typ osoby w położeniu odwróconym: ktoś, kto doświadcza wielkiego cierpienia, przeżywa upadek i zała-
manie; osoba nie umiejąca dostrzegać problemów innych ludzi.
Znaczenie psychologiczne: czas, byś poznał prawdę o sobie i tą dobrą i tą złą. Tylko uczciwe i odważne spojrze-
nie na siebie pomoże Ci wybrnąć z kłopotów i uwolni Cię od frustracji. To, co zbudowałeś do tej pory, Twoje 
życie, Twój dom, to była budowla na piasku. Okazuje się, że to, co dotychczas uważałeś za podstawy swego 
bytu było iluzją i w każdej chwili może rozpaść się jak domek z kart, a wtedy wszystkie Twoje wysiłki pójdą na 
marne. I jeśli tak się stanie, nie próbuj odbudowywać tego, co legło w ruinach, gdyż to i tak się nie uda. Lepiej 
przeczekaj, przeżyj swoją rozpacz, wejdź w kontakt ze swoimi uczuciami, nie bój się tego co czujesz, ale nie 
poddawaj się. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Tam na górze Ktoś czuwa nad Tobą i nie zostawi Cię samego. Kiedy 
minie pierwszy ból, nie oglądaj się na innych, bierz narzędzia, nawet jeśli są stare oraz zniszczone i zaczynaj 
budować nowy dom, swoje nowe życie. A jeśli tak uczynisz, sam poczujesz, jak spływają na Ciebie nowe siły, 
o ile jesteś mądrzejszy dzięki zdobytym doświadczeniom, o ile trudniej byłoby Cię teraz załamać. Przemiany, 
które dokonały się w Tobie pozwoliły Ci rozwinąć się duchowo i stać się silniejszym. 



69

18. GwIAzdA – ArKAN 17

Inne nazwy: Córa Niebios, Żyjąca Pośród Wód.
Nazwa w innych językach: La Stella, L’Etoile, The Star, Der Stern. 
Odpowiedniki astrologiczne: Bliźnięta i Merkury.
Znaczenie kabalistyczne: piękno.
Znaczenie okultystyczne: usta oraz język.
Znaczenie fizyczne: płodność.
Postać historyczna: Brigitte Bardot.
Miejsca: ukwiecone sady i ogrody, oranżeria, wieś, zaciszne oraz 
ustronne zakątki, galerie sztuki, wernisaże, wystawy, filharmonia, 
teatr, kino i inne miejsca związane ze sztuką.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: miłość du-
chowa, platoniczna, nadzieja, uzasadniony optymizm, inspiracja, 
przyjemność, ukojenie, zasłużony odpoczynek, pełna zrozumienia 
i ciepła miłość, zamiłowania artystyczne, korzystanie z rezultatów 
wcześniejszego wysiłku, przyjemne spędzanie czasu, relaks na łonie 
natury, na wsi, z dala od ludzi, umiejętność znalezienia złotego środ-
ka na rozwiązanie każdej sprawy, zdolność do łączenia i rozumienia 
przeciwstawnych sił rządzących światem, oczekiwanie, zwiększenie 
możliwości w każdej dziedzinie, rozwój intuicji, dobre wiadomości, nawiązanie kontaktu z własnymi uczu-
ciami, lepsze zrozumienie siebie i innych, kosmiczna harmonia.
Typ osoby w położeniu prostym: człowiek zakochany, osoba rozumiejąca własne uczucia, artysta, ktoś 
utalentowany.
Znaczenia prognostyczne w położeniu odwróconym: brak wiary w siebie, jednostronne widzenie problemów, 
niezaspokojone nadzieje, zagubienie, nadwrażliwość, zmęczenie, brak spokoju i wypoczynku, nadzieje bez 
pokrycia, niezadowolenie, pesymizm, okresowe zahamowania i rozczarowania, źle ulokowanie zaufanie, brak 
przezorności, wydawanie błędnych sądów i opinii, lenistwo lub brak motywacji uniemożliwiające podjęcie 
działań i właściwych kroków, niechęć do zmian, słabe zrozumienie siebie i swojej psychiki, pesymizm, za-
gubienie się, niezadowalający związek miłosny, rodzinny, przyjacielski, towarzyski, brak postępów w pracy, 
w interesach, ekstrawagancja, ekscentryczność, problemy zdrowotne w sferze dróg oddechowych i kończyn 
górnych.
Typ osoby w położeniu odwróconym: gaduła, osoba trwoniąca pozytywne energie na drobiazgi, ktoś, kto 
„rozmienia się na drobne” i nie rozumie siebie, człowiek nie wykorzystujący swoich talentów.
Znaczenie psychologiczne: dobra znajomość siebie samego i swojej psychiki pozwoli Ci lepiej wykorzysty-
wać Twoje wrodzone zdolności i talenty. Nie dziw się, że po zagłębieniu się w siebie odczujesz przypływ 
sił twórczych, natchnienie, jakiego do tej pory nie zaznałeś. Zafascynują Cię nowe pomysły i idee. Sam 
doskonale już wiesz czego pragniesz, co chcesz stworzyć, do czego dążysz. Próbujesz stworzyć harmonijne 
relacje pomiędzy Tobą i otaczającym Cię światem. Jesteś gotów, by dzielić się sobą i tym co potrafisz ze 
swoim środowiskiem. Czasami możesz zauważyć, że to, co dajesz nie wszystkim jest potrzebne, ale niech 
Cię to nie zniechęca. Kontynuuj pomaganie innym, dlatego, że sił Ci na takie działania nie zabraknie, a to, 
co Ty dasz innym, wróci do Ciebie zwielokrotnione. Tylko sprawy, które zataiłeś, pozostawiłeś wyłącznie 
dla siebie zginą na zawsze, nie przynosząc pożytku ni Tobie, ni innym.
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19. KSIężyC – ArKAN 18

Inne nazwy: Luna, Dziecię Synów Wszechmocy.
Nazwa w innych językach: La Luna, La Lune, The Moon, Der 
Mond.
Odpowiedniki astrologiczne: Rak i Księżyc.
Znaczenie kabalistyczne: odbicie.
Znaczenie okultystyczne: przykrycie.
Znaczenie fizyczne: ukrywający się wrogowie.
Postać historyczna: księżna Walii Diana.
Miejsca: jeziora, morze, rzeki, bagna; kobiecy buduar, pokój dziecinny; 
atelier, studio filmowe lub telewizyjne.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: zwiastun 
ważnych zmian w postawie i poglądach, co może przynieść korzyści, 
wejście intuicji na wysoki poziom, inspirująca wyobraźnia, odkrycie 
lub też niespodzianka, która sprawi radość, nieoczekiwany podarunek, 
sugestia podjęcia ryzyka, nowe podejście do wykonywanej pracy, 
osiągnięcie innych poziomów działania energetycznego, wgłębianie 
się w naukę tajemną, poznanie prawdziwych intencji, skoncentro-
wanie się na sprawach domu, rodziny, dokonanie rozliczeń ze złymi 
wpływami z przeszłości, uwolnienie się od kompleksów, dobre relacje z kobietami, głęboka więź z matką 
lub żoną, kobiecość, nawiązanie dobrego kontaktu z podświadomością, wykorzystywanie podświadomości 
do własnego rozwoju.
Typ osoby w położeniu prostym: matka, żona, kochanka, osoba oddana rodzinie lub pracy na rzecz innych 
ludzi.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: iluzje, rozwianie złudzeń, spełnianie życzeń 
innych prowadzące do rozczarowania, podstęp, oszukańcze działania, uleganie kompleksom, negatywne 
wpływy z przeszłości, niepraktyczne plany lub marzenia niemożliwe do zrealizowania, rozwianie nadziei 
z powodu niemożności sprostania wyzwaniom losu, błędy w ocenie ludzi lub sytuacji, brak satysfakcji 
z życia, nadmierne uleganie wpływom matki lub żony, plotki, związek uczuciowy, który nie może być ujaw-
niony, smutek, lęk, zły wpływ innych ludzi, oszukiwanie samego siebie, niechęć do spojrzenia prawdzie 
w oczy, bierność umysłowa, wyrzuty sumienia, uleganie nałogom, ukryci wrogowie, brak wyobraźni, intu-
icji, bierność umysłowa, brak kontaktu z podświadomością, problemy zdrowotne związane z przewodem 
pokarmowym, szczególnie z żołądkiem.
Typ osoby w położeniu odwróconym: macocha, neurotyk, osoba bardzo drażliwa na swoim punkcie, ktoś, 
kto nie rozumie własnych uczuć.
Znaczenie psychologiczne: pojawiają się u Ciebie obrazy, myśli, wizje idące z głębin Twojej podświadomości. 
Nie obawiaj się ich. Dzięki nim wreszcie będziesz mógł odpowiedzieć na dręczące Cię od dawna pytania: kim 
jestem?, skąd i dokąd idę?, co mam czynić, aby być człowiekiem szczęśliwym? oraz odnajdziesz harmonię 
i więź z Siłą Wyższą, która kieruje tym światem. Zbliżasz się do poznania prawdy i tylko strach przeszkadza 
Ci przekroczyć jej próg. Przestań się bać i szerzej otwórz drzwi do swojej podświadomości. Przeszedłeś już 
zbyt długą drogę, by teraz się wycofywać i wracać z powrotem. Teraz możesz już iść tylko dalej, w głąb, aby 
dojść do sedna rzeczy. Pamiętaj, by nie ograniczyć się do ich powierzchownego oglądu. 
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20. SłOńCe – ArKAN 19

Inne nazwy: Władający Światowym Ogniem.
Nazwa w innych językach: Il Sole, Le Soleil, The Sun, Die Sonne.
Odpowiedniki astrologiczne: Lew i Słońce.
Znaczenie kabalistyczne: topór. 
Znaczenie okultystyczne: rozum.
Znaczenie fizyczne: owocna prawda.
Postać historyczna: prezydent Abraham Lincoln.
Miejsca: płodne, żyzne ziemie; bogate firmy, dobrze zaopatrzone sklepy; 
dziekanaty i rektoraty na uczelniach wyższych; piękne mieszkania.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: dobre zakończe-
nie sprawy, sukces, satysfakcja, spełnienie życzeń, szczęśliwe małżeń-
stwo, ciepło rodzinne, czułość, dobry kontakt z osobą, którą kochamy, 
radość życia, witalność, energia, przyjemności dnia codziennego, powo-
dzenie, nagroda za włożony wcześniej wysiłek, zadowolenie z realizacji 
planów, dojrzałość, wysoki status społeczny, uznanie i poszanowanie, 
pomnożenie majątku, zaspokojenie ambicji, władza i wpływy, tryumf, 
uzasadniona duma, swoboda w korzystaniu z owoców własnej pracy, ja-
sność myśli, nawiązanie nowych obiecujących znajomości i kontaktów, 
ukończenie ważnego etapu nauki, akceptacja życia i tego, co niesie los, odkrycie nowych idei inspirujących 
do działania oraz tworzenia, kreatywność, twórczy stosunek do życia, nagroda, zwycięstwo, dobre zdrowie, 
doskonała kondycja fizyczna i psychiczna, pełna akceptacja siebie. 
Typ osoby w położeniu prostym: naturalny przywódca, osoba zrealizowana, pełna sił życiowych i energii; 
ktoś słusznie zajmujący wysokie stanowisko.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: nieszczęście, samotność, trudności w okazywaniu 
uczuć w sposób spontaniczny, brak sił witalnych i chęci do życia, brak przyjaciół i dobrych więzi w rodzinie, 
chwilowy sukces, a potem klęska, rozbicie związków uczuciowych lub rozpad małżeństwa, rezygnacja 
z planów, zgorzkniałość, niepewna przyszłość, pozory szczerości w kontaktach z ludźmi, brak zrozumienia 
ze strony przyjaciół i znajomych, przygnębienie, brak widoków na pomyślne załatwienie sprawy, trudności 
w szczerym wypowiadaniu się, pełny egoizm i egocentryzm, wykorzystanie władzy lub majątku do czysto 
egoistycznych celów, próżność, arogancja, dominacja, nadmierne zaufanie do siebie prowadzące do głu-
pich błędów i pomyłek lub do strat finansowych, przywiązywanie zbyt dużej wagi do spraw materialnych, 
zastój w sprawach zawodowych, brak motywacji lub bodźca do działania, problemy zdrowotne związane 
z układem krążenia, a szczególnie z sercem. 
Typ osoby w położeniu odwróconym: psychopata, osoba o skłonnościach samobójczych, człowiek żyjący 
w całkowitej niezgodzie z sobą i swoimi możliwościami.
Znaczenie psychologiczne: osiągnąłeś już bardzo wysoki stopień samoświadomości, znasz swoje dobre i złe 
strony, wiesz jak pogłębiać zalety i jak walczyć z wadami. Masz bogatą, mądrą i starą duszę, która już nie 
jedno widziała i przeżyła, zarówno w tym, jak i w ubiegłych wcieleniach. Wiesz już też czym jest szczęście. 
Jesteś człowiekiem, który pozostawił po sobie ślad na naszej Ziemi. Dobrze już też wiesz na czym polega 
Twoja misja, z którą tym razem przyszedłeś na ten świat, nie uchylasz się od jej wypełnienia, tylko realizując 
ją, realizujesz siebie. Rozliczyłeś się też ze swoimi karmicznymi długami, odpracowałeś to, co powinieneś 
w tym wcieleniu. Twój charakter nie złamie się pod byle przeciwnościami losu i nie ulegniesz trywialnym 
pokusom. Teraz możesz wypracowywać dobrą karmę, jak również pomóc w tym innym. O takich jak Ty 
w ezoteryce mówi się: człowiek dążący do oświecenia. 
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21. SĄd bOży – ArKAN 20

Inne nazwy: Sąd Ostateczny, Duch Prapoczątkowego Ognia.
Nazwa w innych językach: L’Angelo, Le Jugement, The Judgment, 
Die Wiedergeburt. 
Odpowiedniki astrologiczne: Strzelec i Koziorożec oraz Jowisz i Sa-
turn.
Znaczenie kabalistyczne: nieśmiertelność, życie wieczne. 
Znaczenie okultystyczne: ludzka głowa, czaszka.
Znaczenie fizyczne: zmiana istniejącego stanu.
Postać historyczna: Dalaj Lama.
Miejsca: pustynia, klasztory różnych wyznań; ulice i place wielkich 
miast; miejsca, do których tęsknimy, miejsca z naszego dzieciństwa. 
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: wyrozumiałość, 
przebaczenie, moment rozliczenia się ze sposobu wykorzystania 
swoich możliwości, z wypełnienia misji, z którą przyszliśmy na świat, 
uczciwość wobec samego siebie jako gwarancja sukcesu, rozmowa 
prowadząca do zgody lub zrozumienia sensu problemów, rozwiązanie 
konfliktu bez urażenia żadnej ze stron, zdolności mediacyjne, pozna-
wanie świata lub systemu fiolozoficzno-religijnego bez fanatyzmu, 
zdolność rozumienia innych, szczęście rodzinne, dobroć, dobre wiadomości, ważne informacje, osąd, ocena 
własnych dotychczasowych dokonań, otrzymanie dobrej pracy, przełom, podjęcie decyzji, które zmienia 
życie na lepsze, zrealizowanie długoterminowych planów, nieoczekiwane łaski, wyższa forma jaźni, rozwój 
świadomości i jej wejście na wyższy szczebel, chęć służenia ludziom, powołanie kapłańskie, wędrówka ku 
Bogu, ingerencja Siły Wyższej, Boska opieka, rozwój duchowy, dążenie do oświecenia, dobra karma. 
Typ osoby w położeniu prostym: idealista wcielający w czyn swoje idee, ktoś mocno wierzący w to, co robi; 
człowiek oświecony, ktoś, kto osiągnął szczyt rozwoju duchowego.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: lęk i obawa przed oceną, zła ocena, zlekceważenie 
otrzymanej wiadomości i kłopoty z tym związane, brak wiadomości, niekomunikatywność, niemożność roz-
wikłania problemu, niechęć do skorzystania z pomocy innych, nieumiejętność spojrzenia prawdzie w oczy, 
problemy rodzinne, separacja, brak dobrego kontaktu z dziećmi, lekceważenie innych, ciężkie obowiązki 
do wykonania oraz chęć uniknięcia tego, utrata statusu społecznego lub materialnego zabezpieczenia, 
ostrzeżenia przed przedwczesnym ferowaniem wyroków, brak kompetencji, niemożność zrealizowania 
planów z powodu nierealnych oczekiwań, brak osiągnięć, rozczarowania, przeszkody, utracone szanse, 
trudności w podejmowaniu decyzji, brak wyższej jaźni i samoświadomości, ateizm, odwrócenie się od Boga, 
połowiczne życie, zaniechanie rozwoju duchowego, zła karma, problemy zdrowotne związane z kośćcem, 
nerwami, wątrobą lub trzustką.
Typ osoby w położeniu odwróconym: szaleniec, nawiedzony, fanatyk, osoba narzucająca siłą swoje poglądy 
i przekonania.
Znaczenie psychologiczne: w Twoim życiu znów pojawia się coś nowego, dzięki czemu wszystko zaczynasz 
widzieć w innym wymiarze. To, co do tej pory uważałeś za problematyczne i trudne, nagle odbierasz jako 
błahe i bez znaczenia. Twój sposób widzenia świata rozszerza się. Przestajesz już ograniczać się wyłącznie 
do swego „ja”, a myślisz znacznie bardziej globalnie. Wiesz już, że włożyłeś swoją własną cząstkę do dzie-
jów ludzkości i kiedy będziesz musiał odejść, by przejść kolejną transformację, pozostanie po tobie ślad 
na Ziemi. Przestałeś być tylko okruchem, którym mogła targać każda zawierucha, a stałeś się dzieckiem 
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wszechświata, częścią wielkiej całości, przewodnikiem i przekaźnikiem kosmicznej energii. Uważnie słu-
chaj jej sygnałów, tego, co ona Ci przekazuje, słuchaj głosu Bożego, który rozbrzmiewa w Tobie, albowiem 
teraz jesteś Jego posłannikiem, narzędziem Siły Wyższej. Pamiętaj tylko o tym, by rozumieć wagę oraz 
sens nałożonego na Ciebie posłannictwa i staraj się wypełnić je godnie i z honorem. Nie zapominaj, że tym 
boleśniejszy jest upadek, im z większej wysokości się spada.
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22. śwIAt – ArKAN 21

Inne nazwy: Wielki Pośród Nocy Czasu, Korona Magów.
Nazwa w innych językach: Il Mondo, Le Monde, The Word, Die Krone.
Odpowiedniki astrologiczne: Wodnik i Uran.
Znaczenie kabalistyczne: prawda.
Znaczenie okultystyczne: pierś.
Znaczenie fizyczne: świętość, największa z możliwych.
Postać historyczna: Jezus.
Miejsca: zagranica, inny kraj, obce państwo, świat, niebo, inny wymiar, 
kosmos, wszechświat, odmienna czasoprzestrzeń, miejsce dające 
poczucie bezpieczeństwa.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu prostym: wiedza, wiara, 
najwyższe szczęście, mądrość i wyrozumiałość, pełnia, koniec zmar-
twień, wyzwolenie z dotychczasowych trosk, osiągnięcie celu, jaki się 
sobie wcześniej wytyczyło, spotkanie z kimś kogo się kocha, a kogo 
się dawno nie widziało, pełnia człowieczeństwa, olśnienie, nagłe zro-
zumienie, spełnienie marzeń, realizacja planów, praca, którą się lubi 
i wykonuje nie tylko ze względów materialnych, zadowolenie czerpane 
z tego, co otacza, korzystne sprawy mieszkaniowe, zaspokojenie am-
bicji, sukces przynoszący publiczną aprobatę i korzyści materialne, poczucie bezpieczeństwa, pełni i har-
monii ze światem i kosmosem, trwały oraz szczęśliwy związek, satysfakcjonujące życie rodzinne, dobrze 
wykorzystywana wiedza zdobyta poprzez doświadczenie, poszerzenie horyzontów umysłowych, podróże 
i badania naukowe, satysfakcjonujące kontakty z obcokrajowcami, dobre zdrowie, zwycięstwo ducha nad 
materią, wolność duchowa, wysoki szczebel rozwoju duchowego, oświecenie, wejście na szczyt.
Typ osoby w położeniu prostym: człowiek, który przekroczył ogólnie dostępne ramy rozwoju, ideał, do-
skonałość w ludzkiej postaci, Oświecony.
Znaczenia prognostyczne karty w położeniu odwróconym: przeszkody, kłopoty, błędy, zawód, brak swobody, 
skrępowanie, kłopoty mieszkaniowe, brak miejsca zamieszkania, niepotrzebne poświęcenie w miłości lub 
dla rodziny, rezygnacja z czegoś tuż przed osiągnięciem celu, strata, gorycz, porażka z własnej winy, brak 
radości życia, sukces, który przychodzi za późno i nie cieszy, zbyt duży wysiłek w proporcji do osiągnięć, 
brak cierpliwości do ludzi, niechęć do pomagania innym, stawianie siebie w centrum świata, ignorancja, 
brak uznania i akceptacji, obawa przed zmianami, niechęć do podejmowania decyzji, pragnienie zacho-
wania dotychczasowego stanu rzeczy, pobłażanie samemu sobie, odwracanie się od możliwości rozwoju 
duchowego, fascynacja sektami i fałszywymi prorokami, uparte trzymanie się świata materialnego, brak 
wiary, nadziei i miłości. 
Typ osoby w położeniu odwróconym: silna osobowość w negatywnym sensie, fałszywy prorok, osoba skła-
niająca innych do wstąpienia na drogę zła.
Znaczenie psychologiczne: Twoje życie osiągnęło doskonałą ostateczną formę. Jesteś pewien swojej misji 
i nie masz wątpliwości do czego Cię powołano, w związku z tym robisz to, co powinieneś. Uwolniwszy się 
od zbędnych iluzji, przyjąłeś świat takim jakim jest i odnalazłeś w nim swoje własne, wyjątkowe miejsce. 
Wiesz, że wszystko we wszechświecie jest miłością, że Bóg nie dzielił nas ze względu na kolor skóry, płeć, 
nację i pochodzenie. Zrozumiałeś, że wszystko jest jednością i tam, na górze, nie ma żadnych podziałów. 
Stałeś się Człowiekiem, Bożym dzieckiem, które z radością idzie przez życie niosąc miłość, wiarę, nadzieję. 
Niech Twoje ścieżki opromienia Boża łaska.
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Część III

zasady i sposoby prognozowania

1. uwAGI wStęPNe

Wróżenie przy pomocy kart Tarota, choć lepszym określeniem byłoby tutaj sformułowanie: progno-
zowanie, jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą analizy przyszłości. Na Zachodzie jest ona 
znana stosunkowo od niedawna, podobnie jak inne „czyste”, to znaczy nie opierające się na czarnej ma-
gii, techniki wróżbiarskie. Wytłumaczenie tego jest proste. Karty Tarota znane są w Europie zaledwie od 
sześciu wieków, a ich pochodzenie wywodzi się z różnych źródeł. Jedni twierdzą, że wymyślili je kapłani 
w starożytnym Egipcie, aby w ten sposób przechowywać swoją wiedzę tajemną i uczynić ją niedostępną 
dla profanów, inni szukają ich praźródeł na Dalekim Wschodzie – w Chinach czy Indiach, a jeszcze inni 
na Bliskim Wschodzie – w krajach arabskich, są też tacy, którzy ich pierwowzorów szukają w kulturze 
żydowskiej czy przekonują o cygańskim rodowodzie tych kart. Nic, co można by było udowodnić nauko-
wo, na ten temat nie wiadomo, poza tym, że najstarsze zachowane w Europie karty Tarota są pochodzenia 
włoskiego i datuje się je na pierwszą połowę XV w.

Jest też legenda związana z pochodzeniem kart Tarota, która mówi, że dawno, dawno temu, przed wie-
loma wiekami, kiedy człowiek nic jeszcze o sobie nie wiedział i czuł się całkowicie bezbronny i zagubiony 
w świecie, w którym musiał żyć, wznosił modlitwy do bogów, w których wierzył i prosił ich o opiekę oraz 
wskazanie drogi, którą powinien podążać, aby osiągnąć szczęście. Modlitwy zostały wysłuchane i pewnego 
pięknego wieczoru z nieba spadły obrazki ukazujące drogę do pomyślności i szczęścia, ale niestety, jak 
zawsze w takich wypadkach, wtrącił się w to diabeł i sprawił, że powiał silny wiatr, który porozrzucał po 
całym świecie owe karty. Człowiek wiele lat ich szukał, aż w końcu odnalazł je wszystkie, ale nie wie do 
tej pory w jakiej kolejności były one ułożone, kiedy bogowie zrzucali je na Ziemię. Od wieków szuka tej 
prawidłowej kolejności i nie może jej znaleźć, dlatego w kartach Tarota jest tyle różnych układów i każdy 
z nich jest dobry, ale służy do rozwiązania innego problemu. Trudno jest w kartach Tarota odkryć cały 
ludzki los od narodzin do śmierci, za to można bardzo dokładnie zanalizować pewien, nawet dość długi 
wycinek czasu, omówić konkretny problem, dowiedzieć się jak ułożą się relacje z innymi ludźmi, zrozumieć 
co dzieje się w ludzkiej duszy. 

Od wielu lat, aż do chwili obecnej, karty Tarota służą wyłącznie do prognozowania przyszłości, nie gra 
się nimi ani dla przyjemności, ani dla pieniędzy, nie można też nimi postawić pasjansa. Wiele osób boi 
się kart Tarota i słusznie, gdyż w rękach szarlatana lub ignoranta stają się niebezpieczne i mogą pokazać 
swoje „czarne” oblicze, ale profesjonalista, osoba, która wie jak z nimi postępować, może w znaczący spo-
sób pomóc odnaleźć drogę, którą powinien iść jego klient, dokonać analizy osobowości człowieka, ukazać 
sposoby i możliwości rozwiązania problemu, a każdy z Czytelników tej książki stosując się do wskazówek 
w niej zawartych może, przynajmniej w podstawowym zakresie, pomóc samemu sobie w rozwiązywaniu 
problemów dnia codziennego.
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2. POCzĄtKI

Każdy od czegoś musi zacząć. Mówi się, że najtrudniejszy jest pierwszy krok. W przypadku Tarota wcale 
tak nie jest, ponieważ zacząć musisz od… zakupów, a to przecież robisz co dzień. Wystarczy wygospoda-
rować pewną sumę i pójść do sklepu z artykułami ezoterycznymi lub zamówić w sprzedaży wysyłkowej 
talię kart*. Może tu co prawda pojawić się dylemat, na jaką talię się zdecydować, gdyż wybór jest ogromny. 
Autorka książki posługuje się obecnie Tarotem Rosyjskim, ze względu na szczególny sentyment do tej 
talii, ale zaczynała od Tarota Marsylskiego, Czytelnikom zaś poleca którąś z polskich talii, ze względu na 
możliwość szybkiego zapoznania się z nazewnictwem dzięki polskim podpisom na każdej z kart, co na 
pewno ułatwi początkującemu adeptowi poruszanie się w świecie magicznych wizji Tarota. 

Tak więc masz już swoją pierwszą talię. Pamiętaj, że musi być ona nowa, taka, której nie trzymały inne ręce. 
Zanim ją kupisz przygotuj odpowiednie miejsce do jej przechowywania. Najlepsza do tego jest drewniana lub 
metalowa kasetka czy szkatułka, ustawiona w pokoju w takim miejscu, by właśnie na nią padały pierwsze pro-
mienie wschodzącego Słońca. Należy trzymać w niej całą talię ułożoną w odpowiedniej kolejności, to znaczy 
od karty z numerem 0 (1) do karty z numerem 77 (78), owiniętą w czerwony lub czarny materiał pochodzenia 
naturalnego, najlepiej jedwab lub bawełnę, obrazkiem do góry, a koszulką do dołu. 

Zaopatrzyłeś się już w karty, spoczywają bezpiecznie w przygotowanym dla nich miejscu i co dalej? 
Wczesnym rankiem, kiedy wszyscy jeszcze w domu śpią lub późnym wieczorem, gdy ustanie całodzienna 
krzątanina, usiądź w odosobnionym miejscu, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał, zapal świecę, wycisz 
się i weź pierwszą kartę z talii, tą oznaczoną numerem 0 (1), przyglądaj się jej, puść wodze wyobraźni, 
pozwól swobodnie płynąć myślom, medytuj i kontempluj to, co widzisz oraz próbuj zapamiętać wszystko, 
co kojarzy Ci się z tą kartą. Poświęć na to około 15 minut, a jeśli nie ufasz swojej pamięci to zanotuj swoje 
skojarzenia, ale po zakończeniu medytacji, nigdy podczas jej trwania, gdyż nie będzie to już medytacja. 
Następnego dnia weź drugą kartę, kolejnego trzecią i tak dzień po dniu, aż do wyczerpania wszystkich kart 
z talii, a potem zacznij od początku. Robić tak będziesz musiał, dopóki będziesz miał w domu karty. Po to, 
by nie wymknęły się one Tobie spod kontroli musisz wymieniać z nimi energię: jeśli ofiarujesz im swoją, 
one oddadzą Ci własną, a to pozwoli rozszerzyć Twoją świadomość i mądrzej kierować własnym życiem, 
a z czasem, gdy nabierzesz praktyki, będziesz mógł pomagać innym.

Karty Tarota dzielą się na dwie grupy. Pierwsza, w której jest 22 karty numerowane w zależności od talii 
od 0 lub 1 do 21 lub 22, to Major Arkana, czyli Wielkie Wtajemniczenie, o których szczegółowo opowia-
da ta książka. Na nich opiera się każdy rozkład prognozujący przyszłość. Pozostałe karty, a jest ich 56, to 
Minor Arkana nazywane są Małym Wtajemniczeniem, o nich będzie opowiadać kolejna książka. 

Proces poznawania Tarota to po prostu nieustanna praca z kartami i próby ich interpretacji. Najważniejsze 
jest rozbudzenie uśpionej dotąd intuicji i umiejętnego jej wykorzystania oraz przynajmniej ogólnej orienta-
cji w archetypach jakim podlega ludzkość. Jeśli chcesz je dobrze poznać czytaj baśnie i legendy, sięgnij do 
poezji, tam z łatwością je odnajdziesz. Nie można jednak zapominać, że żyjemy tu i teraz, w konkretnych 
realiach, a karty właśnie je opisują, więc jeśli chcemy zrozumieć ich język, musimy się trzymać reguł i za-
sad obowiązujących we współczesnym świecie, ale nie wolno pomijać praw uniwersalnych, kosmicznych, 
a naczelną z nich jest prawo istnienia i działania we wszechświecie dwóch przeciwstawnych, a jednocześnie 
uzupełniających się sił: pozytywnej i negatywnej, jang i in. Z tego powodu, że tak jest, osobie interpretującej 
nie wolno oceniać moralnie niczego, co widzi w kartach, nie wolno wartościować.
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3. etyKA PrACy

Jeśli decydujesz się odsłaniać innym przyszłość, dokonywać analizy ich osobowości i dręczących ich 
problemów, to bierzesz na siebie odpowiedzialność i Ty będziesz ponosić konsekwencje swojej decyzji. 
Zawsze musisz pozostawać bezstronny i obiektywny, nie wolno wydawać Ci swoich własnych sądów, 
a dyskrecja, która Cię obowiązuje powinna być większa niż księdza i lekarza razem wziętych, gdyż czło-
wiek, który idzie do gabinetu lekarskiego czy konfesjonału mówi tyle, ile chce powiedzieć, a Ty o swoim 
kliencie będziesz wiedział znacznie więcej, często nawet to, co on chciałby skrzętnie ukryć. Nie wolno Ci 
oceniać ani sprawy, ani człowieka. Ty pełnić możesz tylko rolę pośrednika pomiędzy klientem a kartami. 
Oczywiście masz prawo przestrzec przed skutkami złych uczynków, jeśli o tym mówią karty, nie wolno 
Ci tego robić, gdy jest to Twoje zdanie. Zadaniem osoby wróżącej jest pomaganie ludziom w zrozumieniu 
wartości ich doświadczeń życiowych, nie zaś leczenie objawów. 

Nigdy negatywnie nie wyrażaj się o kolegach po fachu i nie bądź ignorantem w innych dziedzinach wie-
dzy ezoterycznej, zresztą zarówno numerologia, jak i astrologia są naukami, z których i Ty możesz wiele 
skorzystać i zastosować je w pracy z kartami.

Pamiętaj, że człowiek, który do Ciebie przychodzi jest zażenowany i przestraszony. Zapewne szukał 
wcześniej już gdzieś pomocy i nie uzyskał jej, trochę się krępuje, bo wiedza o tym czym jest Tarot w naszym 
kraju jest bardzo nikła, a osoby zajmujące się kartami, kojarzą się ludziom z Cygankami lub okutanymi 
w chusty starowinkami. Wiedząc o tym pomóż klientowi na początku się rozluźnić, daj mu czas na oswo-
jenie się z sytuacją. Dobrze by było, gdybyś na wstępie o nic go nie pytał, a sam spróbował coś powiedzieć 
o nim, pomocny w takim wypadku jest rozkład „6 kart”, o którym piszę niżej. 

Tarot uczy miłości do ludzi i pokory, jeśli nie ma tego w Tobie, nie rozpoczynaj praktyki wróżbiarskiej, 
gdyż zrobisz krzywdę sobie i innym. Nie wbijaj się w dumę, jeśli potrafisz odczytać z kart ludzki los. Pamię-
taj, że w takiej chwili spoczywa na Tobie ogromna odpowiedzialność. Nigdy nie podawaj gotowych recept, 
za to staraj się ukazać możliwości, zaś wyboru niech dokonuje sam klient, pamiętaj, że za nikogo życia nie 
przeżyjesz. Nie zapominaj jednak o tym, że ludziom czasami ciężko przyznać się do prawdy. Mogą być ta-
kie sytuacje, kiedy pomimo Twojej bezbłędnej i precyzyjnej interpretacji, osoba, której wróżysz, zaprzeczy 
temu, co mówisz lub uzna wszystko za niemożliwe. Nie denerwuj się, nie wpadaj w panikę i nie przekonuj 
na siłę. Klient ma do tego prawo. Musisz zrozumieć, że nie każdy potrafi sprostać prawdzie, gdyż nie każdy 
do tego dojrzał. 

Jeśli na prawdę chcesz pomagać ludziom przy pomocy kart Tarota powinieneś najpierw szczerze odpo-
wiedzieć sobie na poniższe pytania:
– czy w ogóle, w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, lubisz ludzi?,
– czy masz zdolność empatii, czyli wczuwania się w innych?,
– czy jesteś dyskretny?,
– czy jesteś cierpliwy?, 
– czy jesteś tolerancyjny?,
– czy jesteś zrównoważony psychicznie i opanowany?,
– czy jesteś pracowity?

Tylko odpowiedź twierdząca na wszystkie siedem pytań predystynuje Cię do takiego rodzaju pracy. Jeśli 
w dodatku masz dobrze rozwiniętą intuicję i Tarot jest Twoją misją – będziesz mistrzem, a karty Tarota 
staną się Twoją miłością i sposobem na życie.
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4. rOzwój OSObISty

Pamiętaj, że Tarot nie służy wyłącznie do wróżenia, dzięki niemu poznasz lepiej siebie i innych ludzi, 
prawa rządzące tym światem i kosmosem, zdobędziesz wiedzę niedostępną zwykłym śmiertelnikom, 
staniesz się wtajemniczonym. Rozpoczynając pracę z Tarotem przyjmujesz na siebie obowiązek ciągłego 
rozwoju osobistego, a jest on gwarancją osiągnięcia wysokiego stopnia profesjonalizmu. Wiesz już, że 
istnieje prawo wzajemnej równowagi dobra i zła, energii pozytywnych i negatywnych, wywodzące się 
z filozofii chińskiej: jang i in. Drugą istotną regułą panującą we wszechświecie jest zasada: „jak na górze, 
tak i na dole”, głosząca, że to, co na górze jest odzwierciedleniem tego, co na dole i odwrotnie, przy czym 
nie jest to równowarte, lecz analogiczne. Dzięki temu, że to prawo działa możesz zaglądać w przyszłość, 
przewidywać skutki obecnych działań, widzieć perspektywy rozwoju sytuacji czy osoby. 

Dzięki pracy nad własnym rozwojem poprzez karty Tarota lepiej też będziesz mógł rozszyfrować swoje 
przeznaczenie, karmę, pojmiesz, że pewne wydarzenia w Twoim życiu są nieuniknione i łatwiej się z nimi 
pogodzisz, kiedy zrozumiesz, że służą one do Twego rozwoju, do wypełnienia misji, z którą przyszedłeś 
na Ziemię. Poczujesz większą harmonię z siłami Nieba i Ziemi, a to z kolei ułatwi Ci życie, a o to przecież 
głównie wszystkim nam chodzi.

W miarę zdobywania doświadczenia i wiedzy o kartach ogarnie Cię pokusa, by myśleć o sobie jako o kimś 
wielkim, niemalże równym Bogu, pamiętaj, że jest to najlepsza droga do upadku, tak jak zostało to opi-
sane w „Archetypie Wieży Boga” (str. 70). Jeśli chcesz osiągnąć profesjonalny poziom pracuj codziennie 
z kartami i uważnie słuchaj tego, co one Ci mówią. Tarot potraktowany z miłością i szacunkiem stanie się 
częścią Twojej osoby, a Ty szczebel po szczebelku wzniesiesz się na wyżyny rozwoju duchowego.

Bardzo ważne jest również uporządkowanie własnego życia, staraj się by Ciebie nie dotyczyło przysłowie: 
„szewc bez butów chodzi”. Nie możesz przecież pomóc kobiecie, którą zdradza mąż, jeśli w Twoim związku 
dzieje się źle, nie wskażesz dróg wyjścia rodzicom, którzy mają problemy wychowawcze z dziećmi, jeśli Twoje 
nastoletnie dziecko rzuciło szkolę i zadaje się z podejrzanym towarzystwem, nie pomożesz komuś wyjść z de-
presji, jeśli sam ciągle wpadasz w dołki psychiczne. Tak więc weź miotłę i zrób porządek na swoim podwórku, 
przeprowadź niezbędne zmiany we własnym życiu, a Tarot będzie Ci służył pomocą przy tych działaniach.

Bardzo ważne jest, aby te niezwykłe karty wykorzystywać we właściwy sposób, nigdy nie używaj ich do 
zabawy lub z próżnej ciekawości.  le użyte odbiją się na Tobie lub Twojej rodzinie. Na pewno spotkasz też 
ludzi, którzy będą chcieli Cię sprawdzić. Nigdy nie trać czasu na udowadnianie im czegokolwiek. Tarot 
nie jest zabawką, a w Twoich rękach może stać się narzędziem osobistego rozwoju i środkiem służącym 
do pomocy innym.

Często na kartach tej książki mogłeś spotkać się ze słowem „misja”. Związane jest ono z darem, jaki każdy 
z nas otrzymał rodząc się na tym świecie. Co to jest i z czym się wiąże? Odpowiedź znajdziemy w jednej z naj-
starszych ksiąg, w  Biblii: „Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. (…) I On 
ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 
dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, (…) aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary 
i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.” 

Tak więc każdy z nas obowiązany jest do rozwijania daru, który otrzymał, do wypełniania misji, z którą 
przysłano go na Ziemię, a uczynić to może wyłącznie poprzez własny rozwój i doskonalenie się w dziedzi-
nach, do których ma wrodzone predyspozycje. Jeśli taką dziedziną w Twoim wypadku jest Tarot na pewno 
osiągniesz w pracy z nim doskonałość, a jeśli nie, to przynajmniej dzięki niemu odkryjesz tą dziedzinę życia, 
w której możesz się zrealizować. Po prostu zrozumiesz, co jest Twoją misją. Natomiast misją wszystkich 
ludzi powinno stać się, według słów Biblii, dążenie do osiągnięcia doskonałości i pełni człowieczeństwa.
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5. WArszTAT prACy

Praca z kartami Tarota wymaga odpowiednich warunków, musi też być zachowany odpowiedni rytuał. 
Bardzo ważne jest miejsce, w którym stawiamy karty i przyjmujemy klientów. Musi ono spełniać warunki 
szczególnej intymności, ponieważ w trakcie seansu dochodzi bardzo często do ujawnienia sekretów czy 
wyjątkowo osobistych spraw klienta. Na miejsce wróżby należy wybrać miejsce odosobnione, sprzyjające 
koncentracji, odizolowane od otoczenia, tak by nie docierały do niego hałasy, ani nikt nie mógł tam wejść. 
Należy zadbać o to, by wróżbie nie przysłuchiwali się tak zwani kibice, ich obecność nie sprzyja koncen-
tracji, może za to wpływać deprymująco zarówno na klienta, jak i na osobę interpretującą karty, która też 
może czuć się skrępowana, gdy na przykład wróżbie córki przysłuchuje się matka. 

Należy również wiedzieć, że to analityk (wróżka) decyduje komu stawia karty, a komu nie. Pamiętaj, że 
zawsze masz prawo odmówić i lepiej to zrobić, niż stawiać karty na siłę, gdyż i tak wtedy nic nie powiedzą, 
Ty stracisz czas, a klient wyjdzie z uczuciem rozczarowania albo i złości. Pamiętaj, że osoba odczytująca 
znaczenie kart bierze w pewnym sensie odpowiedzialność za obiekt wróżby, dlatego jeśli nie jesteś czegoś 
pewien, przyznaj się do tego, nie udawaj wszechwiedzącego, bo możesz zrobić komuś krzywdę. Staraj się 
raczej pokazywać w takim wypadku różne znaczenia jakie są ukryte w karcie, a klient lepiej je dostosuje 
do swego życia, niż Ty, robiąc to na siłę. 

Często wątpliwości budzi czas wróżby. Czy zawsze można wróżyć? Czy są lepsze i gorsze dni do wróżenia? 
Komu wolno, a komu nie wolno wróżyć? Czy są tu jakieś zakazy i ograniczenia? Wróżyć można każdemu, o ile 
karty wyrażą zgodę. Jak się dowiedzieć czy karty zezwalają na wróżbę? Każdy tarocista wybiera sobie kartę 
zamykającą. Najczęściej jest to Mag, którego często nazywa się strażnikiem tajemnic. W tej roli występować 
może jeszcze Głupiec, jako symbol naiwności i braku doświadczenia lub Najwyższa Kapłanka – symbol in-
tuicji. Zawsze przed przystąpieniem do pracy dokładnie tasujemy karty i dajemy je klientowi do przełożenia, 
jeśli ostatnią z kart po przełożeniu okaże się wybrana przez nas karta zamykająca, wiemy, że nie należy tej 
osobie wróżyć. Powodem może być na przykład brak koncentracji interpretatora, źle sformułowane pyta-
nie, zbyt wiele pytań i problemów do zanalizowania jednocześnie, niepoważne podejście klienta, zbyt duży 
problem w odniesieniu do umiejętności osoby odczytującej karty, stąd na początku praktyki wróżbiarskiej 
należy stosować proste i czytelne rozkłady, zaś precyzja i jasność stawianego pytania ułatwi interpretację 
i zrozumienie odpowiedzi, którą daje Tarot. 

Jeśli chodzi o porę i czas wróżby, nie ma ona większego znaczenia. Nie wolno tylko wróżyć w niedzielę 
i święta religijne, gdyż są to dni przeznaczone na modlitwę, rozwój duchowy i odpoczynek, natomiast czy 
jest to wtorek, czy też piątek nie stanowi to żadnej różnicy. Umiejętności i zdolności profesjonalnego ana-
lityka (wróżki) pracującego z kartami Tarota są takiej samej natury jak na przykład lekarza czy kierowcy 
– nie zależą od dnia tygodnia, a od poziomu opanowania zawodu. Tutaj, jak i w każdej innej dziedzinie, 
liczy się profesjonalizm. Podobnie nie ma większego znaczenia pora dnia, możesz ją wybrać dowolnie, 
uwzględniając własne preferencje. Jeśli jesteś skowronkiem i lepiej Ci się pracuje rano – może to być ra-
nek, gdy zaś jesteś sową i przypływ energii odczuwasz dopiero po południu i wieczorem – wybierz tą porę 
dnia. Ważne jest byś przystępując do pracy nie był zmęczony. Nigdy nie stawiaj kart pod przymusem albo 
gdy źle się czujesz, a tym bardziej gdy jesteś chory.

Praca z kartami Tarota jest bardzo wyczerpująca, wymaga dużego nakładu sił i wyczerpuje energię. 
Zdarza się również często, że problemy klientów przejmuje na siebie osoba dokonująca analizy. Aby 
uniknąć zbędnych obciążeń, należy stosować pewne zabezpieczenia. Podstawowym jest praca w miejscu, 
gdzie czujesz się bezpieczny, w otoczeniu przedmiotów, które lubisz i które są swego rodzaju talizmanami 
czy amuletami zapewniającymi ochronę. Również warto trzymać w swoim gabinecie pewne odmiany 
roślin doniczkowych, które będą pochłaniać złe energie emitowane przez klientów podczas seansów. 
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Należą do nich paproć, kroton i wszelkiego rodzaju pnącza. Podstawowym zabezpieczeniem podczas 
seansu jest zapalona świeca, która tworzy barierę ochronną pomiędzy Tobą i klientem, tylko pamiętaj 
by nie zapalać jej zapałką, gdyż wydzieliny siarki nie pozwalają na wytworzenie się owej bariery oraz 
o tym, by nie gasić jej przez zdmuchnięcie, ponieważ nastąpi rozproszenie tejże bariery. Świecę zapa-
lasz na początku seansu i nie gasisz jej jeszcze przez okres 20-30 min. po jego zakończeniu, by mogły 
w jej płomieniu oczyścić się i spalić problemy Twego klienta. Pozostałe zabezpieczenia każdy tarocista 
wypracowuje sobie z biegiem czasu sam. 

Może zdarzyć się tak, że ktoś zachce byś powiedział mu kiedy on umrze lub Ciebie samego najdzie 
ochota, by takie pytanie postawić kartom. Nigdy tego nie rób. Jest to jedyne pytanie, którego nie należy 
stawiać kartom Tarota. Odpowiedź na nie zna tylko Bóg, a my, śmiertelni nie powinniśmy tego dociekać, 
aby zbędnie nie prowokować losu. Zresztą tam, na górze, też mogą zmienić zdanie i komuś skrócić lub 
wydłużyć jego życie na miarę jego zasług.

Każdy, kto poważnie się zajmuje się Tarotem ma co najmniej dwie talie kart. Jedna z nich służy do nauki 
oraz medytacji i w żadnym wypadku taką talią się nie wróży ani sobie, ani innym i generalnie nie powinny 
dotykać jej żadne inne ręce oprócz Twoich, ona powinna być jak najbardziej Twoją intymną własnością, 
zaś drugiej używa się do analizy i przewidywania przyszłości. Odnośnie samej talii obowiązuje jeszcze 
jedna ogromnie ważna zasada: nie wyrzuca się jej, ani nie odstępuje innym. Jeśli znudziły Ci się te karty 
lub zniszczyły od długiego używania – spal je! W ogniu zginie ich moc, a do Ciebie wróci, oczyszczona 
przez płomienie, cząstka duszy, którą zawsze Tarot pobiera od swego właściciela. 
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6. teChNIKA wróżeNIA

Masz już więc talię kart Tarota, których znaczenia znasz, przygotowane miejsce, w którym możesz 
przyjmować klientów, zapalną świecę, a na przeciwko Ciebie siedzi człowiek, który chce od Ciebie uzyskać 
poradę. Co należy dalej robić? Przede wszystkim wybrać kartę, która będzie symbolizowała Twego klienta. 
Metod jest kilka, a Ty możesz także wypracować sobie swoją własną. Dwie są bardzo popularne. Pierw-
sza z nich polega na poproszeniu klienta o wylosowanie trzech kart, następnie o odkrycie ich, obejrzenie 
i wybranie tej, która podoba się najbardziej. Ta będzie sygnifikować klienta, a Ty dzięki niej będziesz mógł 
się już czegoś dowiedzieć o jego osobowości, na przykład na pewnym seansie zostały wylosowane takie 
karty: Mag, Księżyc i Głupiec, wybraną kartą okazała się ta ostatnia. Dzięki temu dowiadujesz się, że Twój 
klient stoi na rozdrożu, pojawiają się przed nim nowe możliwości, które przyniosą zmiany w jego życiu, 
ale on się ich obawia, gdyż nie wie jak ma sobie z nimi poradzić.* Drugi sposób nawiązuje do astrologii 
i wymaga znajomości znaku Zodiaku klienta. I tak poszczególne figury z Minor Arkanów odpowiadają 
konkretnemu znakowi:

Baran   – Królowa Buław,
Byk   – Rycerz Denarów,
Bliźnięta  – Giermek Mieczy,
Rak   – Królowa Kielichów,
Lew   – Rycerz Buław,
Panna   – Giermek Denarów,
Waga   – Królowa Mieczy,
Skorpion  – Rycerz Kielichów,
Strzelec  – Giermek Buław,
Koziorożec  – Królowa Denarów,
Wodnik  – Rycerz Mieczy,
Ryby    – Giermek Kielichów.

Nie musisz trzymać się wyłącznie jednej metody, Twoja intuicja podpowie Ci, co zastosować w danym 
momencie i w odniesieniu do konkretnego klienta. 

Mając wybraną kartę, która symbolizuje klienta, przechodzisz do kolejnego etapu, a jest nim tasowanie kart. 
Musisz zrobić to dokładnie, ale nie ma tu żadnej reguły. Najważniejsze jest to, co Ty czujesz. Jeśli po jednym 
przetasowaniu uznasz, że jest dość, to tak będzie, a jeśli uważasz, że siedmiokrotne przetasowanie to za mało, 
to też będziesz miał rację. Kiedy skończysz tasowanie, następną czynnością jest podanie kart klientowi do 
przełożenia. Powinien on zrobić to lewą ręką, ponieważ symbolizuje ona nieświadomość, rozkładając karty 
na trzy stosiki w swoją stronę, chyba, że stawiamy na osobę nieobecną, wtedy klient powinien przekładać 
karty od siebie, w Twoją stronę. W tym czasie Ty decydujesz, jaki układ należy zastosować w odniesieniu 
do danego klienta. Kartę symbolizującą klienta najczęściej kładzie się w centrum wybranego układu. Jeżeli 
stosujemy rozkład ogólny, mający dostarczyć informacji o tym, co czeka klienta w nadchodzących latach 
lub dokonujemy analizy osobowości, wtedy po przełożeniu rozkładamy odpowiednią ilość kart, biorąc je 
z wierzchu, natomiast w przypadku analizy konkretnego problemu prosimy klienta o wylosowanie potrzebnej 
do wybranego układu ilości kart. Następnie rozkładamy je, zawsze wizerunkiem do dołu, a koszulką do góry 
i nigdy nie odkrywamy przed ułożeniem całego rozkładu. 

Bardzo ważny jest też sposób odwracania kart, ze względu na to, że przybierają one inne znaczenie 
w pozycji prostej, a inne w odwróconej, z tego powodu powinniśmy w danym układzie odwracać je zawsze 
tak samo, czyli albo z lewa na prawo, albo z dołu do góry.

Po wykonaniu tych czynności można już przystępować do interpretacji. 
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7. SPOSOby uKłAdANIA KArt

Jest bardzo wiele sposobów układania kart. Wiele z nich robi się przy pomocy całej talii, ale prawie 
każdy z nich można też rozłożyć korzystając wyłącznie z Major Arkanów. Od czego zależy wybór konkret-
nego rozkładu? Na pewno od rodzaju problemu, z którym zwracamy się do kart, ale również od nastroju 
interpretującego, jak i od jego umiejętności. Na początku powinieneś stosować proste układy, gdzie nie 
wykorzystuje się zbyt dużej ilości kart, ponieważ ułatwi Ci to interpretację, z czasem możesz przejść do 
trudniejszych rozkładów. 

Jak należy interpretować rozkład? Najpierw zanalizuj pojedyncze karty i przekaż klientowi ich znaczenie, 
następnie sprawdź jak na siebie wpływają sąsiadujące ze sobą karty i pamiętaj, by uwzględnić tu sąsiedz-
two zarówno z góry i z dołu, jak i z obu boków. Na tym nie możesz poprzestać, gdyż powinieneś jeszcze 
sprawdzić w jakie triady, czyli ciągi po trzy, ułożyły się karty. A na koniec przyglądasz się i interpretujesz 
układ w całości. Im więcej układów zanalizujesz, tym większa będzie Twoja wprawa i pewne rzeczy będą 
przebiegać prawie automatycznie. Do odczytywania układów kart, oprócz doświadczenia, niezbędna jest 
intuicja i wyobraźnia, bez nich nigdy nie będziesz wprawnym interpretatorem. Przy tej pracy konieczna 
też jest znajomość psychologii, im większa będzie Twoja wiedza w tej dziedzinie, tym lepiej będziesz mógł 
pomóc swojemu klientowi, a o to przecież w tym wszystkim chodzi. 

Wszystkie podane tutaj rozkłady można układać ograniczając się do kart Major Arkanów, ale można 
też wykorzystywać łącznie obie grupy Arkanów.
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7.1. „trzy KArty”

Jest to najprostszy z możliwych układów, ale umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na podstawowe 
pytania. Możesz go stosować z powodzeniem i dla siebie, kiedy chcesz uzyskać prostą odpowiedź odno-
śnie jakiejś konkretnej sprawy. Najpierw wybierasz obiekt wróżby, czyli kartę symbolizującą osobę, której 
wróżymy, przy pomocy jednego ze sposobów opisanych w rozdziale 6. Potem tasujemy karty i dajemy 
obiektowi do przełożenia. W dalszej kolejności polecamy mu losowo wyciągnąć trzy karty i rozkładamy 
je następująco:

Znaczenie kart w układzie analizuje się w następujący sposób:
S – obiekt wróżby,
1 – to, co wpływa z przeszłości na daną sprawę,
2 – stan sprawy w chwili obecnej,
3 – rezultat końcowy.

Spróbujmy przeanalizować to na przykładzie. Klientka, kobieta około trzydziestki, przyszła z pytaniem czy 
powinna się zdecydować na jeszcze jedno dziecko. Wylosowała następujące karty: 5.Papież, 3.Cesarzowa 
i 16.Wieża Boga – odwrócona. Jak wyglądała interpretacja? Klientka jest bardzo dobrą matką, posiadane 
dziecko nie zaspokaja jednak jej instynktu macierzyńskiego i chciałaby powiększyć rodzinę, sama zresztą 
była wychowywana w licznej rodzinie, o tradycyjnym światopoglądzie. Niestety jej małżeństwo nie układa 
się pomyślnie, a mąż nie wypełnia należycie swoich obowiązków. W żadnym wypadku kolejne dziecko nie 
scementuje tego małżeństwa, a ją obarczy dodatkowymi obowiązkami. Rada kart Tarota brzmiała nastę-
pująco: jeśli dziecko miałoby się pojawić na świecie ze względu na ratowanie małżeństwa nie należy się 
na nie decydować, jeśli zaś urodziłoby się z powodu głębokiej wewnętrznej potrzeby klientki, może się na 
nie zdecydować. Nie zawsze można zweryfikować prawidłowość swojej interpretacji, ale w tym wypadku 
była taka możliwość. Półtorej roku po zasięgnięciu porady owa młoda kobieta miała kilkumiesięczną 
córeczkę i była już po rozwodzie. 

s

2 31
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7.2. „Sześć KArt” – wg barbary Antonowicz

Układ ten służy przede wszystkim do analizy stanu obecnego klienta. Informuje o tym, co dręczy osobę, 
która przyszła do nas po poradę, na czym powinna ona się w najbliższym czasie skoncentrować i udziela 
informacji o jej stanie psychicznym. Można go stosować jako wstęp zarówno do rozkładu ogólnego, jak 
i przed analizą konkretnego problemu. Tu nie wybieramy karty symbolizującej klienta, lecz rozkładamy 
przed nim wszystkie karty Major Arkanów i prosimy o dokładne ich obejrzenie, a następnie o wybranie 
trzech kart, które podobają się najbardziej i trzech takich, które podobają się najmniej. Wybrane przez 
klienta karty układamy w następujący sposób:

gdzie górny rząd to karty, które się podobają. Przekazują one informacje ze świadomości klienta, czyli opo-
wiadają o tym, na czym dana osoba powinna się skoncentrować w najbliższym czasie, zaś dolny, to karty, 
które się nie podobają. One pozwalają dokonać analizy podświadomości, czyli ukrytych i nie zawsze nawet 
uświadamianych problemów. Przy interpretacji tego układu należy również uwzględnić relację pomiędzy 
rzędem górnym i dolnym – one dostarczą informacji o stanie psychicznym klienta i jego osobowości. Sposób 
interpretacji najlepiej zobrazuje przykład. Na seans przyszła młoda dziewczyna, wiek około 22 lat. Prosiła 
o ogólną analizę jej życia. Po obejrzeniu wszystkich kart Major Arkanów wybrała: 

 19. Słońce  6. Kochankowie   2. Najwyższa Kapłanka

  9. eremita 16. wieża boga  18. Księżyc  
 

Trzy górne karty świadczyły o tym, że owa dziewczyna niedawno zawarła związek małżeński, ale trzy dolne 
mówiły o jej poczuciu samotności, konfliktach z partnerem i trudności w zrozumieniu samej siebie. Razem 
dawało to efekt ogromnego zamieszania w psychice, braku kontaktu z własnymi uczuciami i ich rozchwianiu 
oraz niemożności znalezienia wyjścia z tej sytuacji. W trakcie trwania seansu wyjaśniło się, że owa młoda 
kobieta jest dwa tygodnie po ślubie, ale żałuje podjętej decyzji, w dodatku jej partner od dnia ślubu zaczął 
traktować ją jak swoją własność, przestał jej okazywać swoje uczucia. Jej opowieść dokładnie potwierdziła 
to, co pokazał ten rozkład.

2 31

2 31
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7.3. „dwANAśCIe dOmów zOdIAKu”

Ten układ stosuje się, gdy chcemy dowiedzieć się co czeka nas w ciągu roku lub do analizy osobowo-
ści. Stosować go można w dowolnym momencie, choć szczególnie jest wskazany pod koniec danego roku 
kalendarzowego i na jego początku. Można go również wykorzystać do pytania o stan ogólny w chwili 
obecnej. Wybrane losowo przez klienta karty rozkładamy w następujący sposób, w kolejności zgodnej 
z numeracją:

Podstawowe znaczenia kolejnych kart:
S – sygnifikator, czyli karta symbolizująca obiekt;
1 – ogólny zarys osobowości człowieka, któremu wróżymy, jego styl działania, zamiary w sferze osobistej 

(niematerialnej), jego samoocena;
2 – stan posiadania, zasoby materialne, dochody, ale też i wartości moralne oraz etyczne wyniesione z domu 

rodzinnego;
3 – relacje z najbliższym otoczeniem, rodziną, sposoby komunikowania się z innymi;
4 – sytuacja w domu rodzinnym, stosunek do bezpieczeństwa oraz ogólne poczucie bezpieczeństwa 

w życiu;
5 – sposoby spędzania czasu wolnego, szersze kontakty z ludźmi, flirty, związki pozamałżeńskie, relacje 

z własnymi dziećmi;
6 – zdrowie i praca, relacje pomiędzy sprawami domowymi i życiem zawodowym;
7 – człowiek w układach partnerskich, w małżeństwie, wśród ludzi, z którymi styka się codziennie;
8 – nieświadomość, to co wpływa na człowieka bez jego udziału, sprawy ukryte;
9 – wykształcenie, podróże, życie umysłowe, postawa życiowa;
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10 – status społeczny i zawodowy, aspiracje życiowe, plany i dążenia, rokowania dotyczące kariery zawo-
dowej, sposób odbierania człowieka przez innych;

11 – układy przyjacielskie, sposoby i zakres pomagania innym ludziom;
12 – wrażliwość, uzdolnienia i predyspozycje, sprawy karmiczne, przeznaczenie.

Przy interpretacji tego układu, oprócz zwykłej analizy, trzeba jeszcze uwzględnić powiązania pomiędzy 
następującymi kartami: 1., 5. i 9., które tworzą trygon ognia oraz dostarczają informacji o osobowości 
człowieka, następnie rozpatrujemy trygon ziemi, czyli karty 2., 6. i 10. One opowiedzą o sytuacji material-
nej, perspektywach zawodowych i możliwościach finansowych. W dalszej kolejności koncentrujemy się 
na kartach 3., 7. oraz 11., czyli trygonie powietrza, szukając tam informacji o życiu emocjonalnym danej 
osoby. Pozostały nam karty 4., 8. i 12., one poinformują nas o przeznaczeniu klienta i jego sprawach kar-
micznych. Po zanalizowaniu pojedynczych kart oraz trygonów należy zinterpretować układ całościowo, 
uwzględniając połączenia pomiędzy kartami i ich wzajemne wpływy na siebie. 
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7.4. „Krzyż”

Często zdarza się, że klient chce dowiedzieć się czegoś o stanie zdrowia swoim lub kogoś bliskiego. Naj-
prostszym, a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem jest układ o nazwie „Krzyż”, nie należy mylić go 
z układem o nazwie „Krzyż celtycki”. Karty, po wybraniu sygnifikatora, przetasowaniu ich oraz przełożeniu 
przez obiekt układamy w następujący sposób, w kolejności zgodnej z numeracją:

                        

Znaczenia poszczególnych kart:
S – sygnifikator;
1 – czynniki dziedziczne, predyspozycje chorobowe;
2 – wpływ psychiki na zdrowie;
3 i 4 – czynniki zewnętrzne, środowiskowe;
5 – stan na dzień dzisiejszy;
6 – rozwój choroby bądź jej zahamowanie;
7 – ostateczny rezultat.
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7.5. „SIedem Pereł Izydy”

Często zdarza się, że mamy problem, który chcemy zanalizować dokładnie. Chcąc zdobyć jak najwięcej 
informacji możemy posłużyć się rozkładem, który nazywa się „Siedem pereł Izydy”. Oczywiście na po-
czątku wybieramy obiekt, czyli kartę symbolizującą osobę, której wróżymy. Potem tasujemy karty i dajemy 
do przełożenia. Po tych czynnościach wstępnych prosimy klienta o wylosowanie siedmiu kart. Potem 
rozkładamy je kolejno w taki sposób:

              

Znaczenie kart w układzie analizuje się następująco:
S – sygnifikator, czyli karta symbolizująca klienta,
1 – tło problemu, jego uwarunkowanie, czyli to, co ukrywa się pod sprawą,
2 – określenie aktualnego stanu problemu,
3 – zakończenie, rozwiązanie problemu,
4 – najbliższa przyszłość związana z problemem,
5 – wpływ bliskiego otoczenia na sprawę, odbiór społeczny,
6 – siły przeszkadzające w rozwiązaniu problemu, które trzeba będzie przezwyciężyć,
7 – ogólny rezultat końcowy i jaki będzie jego wpływ na przyszłość klienta.

Spróbujmy przeanalizować to na konkretnym przykładzie. Klient, mężczyzna około sześćdziesiątki miał 
poważny problem w interesach, który pojawił się całkowicie niespodziewanie. W celu znalezienia sposobów 
jego rozwiązania posłużyliśmy się tym właśnie układem i wylosowane zostały następujące karty:

   5. Papież (odwrócony)

 10. Koło Fortuny (odwrócone)     7. rydwan

   1. mag (odwrócony)

 11. Moc                    4. Cesarz

   9. eremita (odwrócony)

Co wynikało z analizy? Przyczyną niepowodzeń jest starszy mężczyzna cieszący się dużym autorytetem, 
który znajduje się w bliskim otoczeniu obiektu. Człowiek ten z premedytacją chce zaszkodzić mężczyźnie, 
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który zwrócił się o poradę, narazić go na straty materialne. Trzeba cofnąć się w czasie o około 10–14 dni, 
wtedy został popełniony błąd, którego skutki są odczuwane teraz. Problem może być rozwiązany pozy-
tywnie, gdyż w ciągu najbliższego tygodnia do klienta dotrą ważne wiadomości przekazane przez młodego 
mężczyznę na stanowisku, w tych informacjach będzie tkwiło sedno problemu, ale nie wolno nikomu po-
wierzać rozwiązania tej sprawy. Należy zmobilizować wszystkie siły i zająć się nią osobiście, gdyż tylko to 
gwarantuje powodzenie. Aby przyspieszyć pomyślne rozwiązanie, trzeba skorzystać ze znajomości wśród 
osób urzędowych. Rezultat końcowy będzie pomyślny, ale należy pamiętać o zachowaniu daleko posuniętej 
dyskrecji zarówno teraz, jak i po załatwieniu sprawy, nie wolno o jej przebiegu mówić nawet osobom, do 
których ma się całkowite zaufanie. 

 



90

7.6. „PrzełOm”

Przy rozwiązywaniu jakiegoś problemu lub w razie konieczności szerszego wglądu w aktualną sytuację 
można posłużyć się układem o nazwie „Przełom”. Po dokonaniu czynności wstępnych klient wybiera 
losowo dziesięć kart, a następnie rozkładamy je w następującej kolejności:

Znaczenie poszczególnych kart:
S – sygnifikator, czyli karta symbolizująca klienta,
1, 2, 3 – główne siły napędowe zmian,
4, 5 – czynniki, które znacząco wpłyną na sytuację,
6, 7 – to, co w tej chwili wpływa na sytuację,
8, 9 – to, co wpływa na sytuację w chwili obecnej, ale nie będzie miało znaczącego wpływu na ostateczny 

rezultat,
10 –  karta losu, czyli ostatecznego rozwiązania.

Analiza tego układu rozpoczyna się od zinterpretowania pojedynczej karty, później obserwujemy jak 
karty oddziaływują na siebie w sąsiedztwie. Następnie sprawdzamy ciągi ukośne kart, a dopiero potem 
rozważamy znaczenie karty 10, oczywiście nie zapominając przy tym, że karty w Tarocie zmieniają swoje 
znaczenie, jeśli są odwrócone.  
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7. 7. „SIedem CzAKrAmów”

Bardzo ciekawym układem, który można wykorzystać zarówno do analizy osobowości, jak i w sytuacji, 
gdy klient chce poznać czyjś stosunek do siebie jest układ o nazwie „Siedem czakramów”. Ukazuje on 
osobowość człowieka i jego stosunek do otoczenia w ogóle, a do osoby zainteresowanej w szczególności. 
Aby go stosować musi zostać spełniony jeden warunek: osoba zainteresowana musi znać obiekt wróżby 
osobiście, a więc nie może to być piękna nieznajoma czy szef wielkiej firmy, o współpracy z którym klient 
marzy, ale nigdy z nim nawet nie rozmawiał. Najlepiej, kiedy znany jest znak Zodiaku danej osoby, wtedy 
wybieramy odpowiednią kartę z talii, jeśli zaś klient go nie zna, losowo wyciągamy kartę z talii i ją uznajemy 
za symbolizującą obiekt wróżby. Gdyby wyciągnięta została karta 13. Śmierć, jest to znak, iż nie należy 
zajmować się tą osobą, ponieważ jest ona pod każdym względem negatywna w stosunku do klienta.

Jeśli już mamy wybrany obiekt wróżby, tasujemy karty, dajemy je do przełożenia i po kolei rozkładamy 
trzynaście kart w następujący sposób:

Znaczenie kart w układzie analizujemy w następujący sposób:
S – sygnifikator, czyli karta symbolizująca obiekt wróżby,
1 – ideały życiowe, plany i marzenia; to, co interesująca klienta osoba chciałaby osiągnąć,
2 – sprawy najważniejsze dla niego teraz i w najbliższej przyszłości,
3 – sposób realizowania celów życiowych, ekspresji osobowości, uzewnętrzniania stanu umysłu,
4 – stan emocjonalny, uczucia obiektu,
5 – sposób wyrażania uczuć, ekspresja tego, co „w sercu”,
6 – ogólny stan zdrowia i samopoczucia,
7 – ogólny stan odczuć związanych z popędem seksualnym, czyli energia seksualna, temperament,
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8, 10, 12  – umożliwiają określenie aktualnego stanu emocjonalnego w odniesieniu do osoby pytającej 
o obiekt, gdzie: 
 8 – określa, jaki jest ewentualny problem,
10 – omawia najbliższe zdarzenia związane z problemem, 
12 – ukazuje ich ostateczne rozwiązanie,

9, 11, 13  – pozwalają ocenić stan życia materialnego; tego, co kojarzy się z pracą, interesami i sprawami 
finansowymi, gdzie:
 9 – określa stan obecny i relacje danej osoby w tej dziedzinie w stosunku do klienta,
11 – mówi o rozwoju wydarzeń i przebiegu ewentualnej współpracy,
13 – ukazuje efekty końcowe.

Układ ten można również stosować do autoanalizy, wtedy Ty jesteś obiektem takiego rozkładu kart. Nato-
miast nie wolno go stosować, kiedy mamy już wyrobioną opinię o danej osobie, należy podchodzić do niej bez 
uprzedzeń. Posłużę się tu przykładem – klient, mężczyzna, zwrócił się z prośbą o zanalizowanie relacji pomiędzy 
nim, a jego żoną. Karty ukazywały ją jako kobietę oddaną domowi i rodzinie, wierną, pracowitą, wprost osoba 
bez zarzutu, lecz na nic zdały się zapewnienia, że żona klienta jest mu wierna i nie ma dla niej ważniejszych 
spraw niż rodzina. Mężczyzna przyszedł z przekonaniem, iż ona go zdradza, ma kochanka, a on i rodzina nic 
dla niej nie znaczą, chciał tylko potwierdzenia swojej teorii. Karty nie potwierdziły jej. Klient wyszedł niezado-
wolony, a jego żonie pozostaje współczuć życia z człowiekiem chorobliwie zazdrosnym. Jeśli więc decydujesz 
się na ten rozkład, swoje mniemania i uprzedzenia zostaw na boku, gdyż będą one komplikować interpretację. 
Zdaj się na to, co odsłonią karty. 
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7.8. „POdKOwA”

Układ ten służy do zanalizowania bieżącej sytuacji klienta. Pozwala zorientować się w tym, co dzieje się 
obecnie i określa ewentualne zbliżające się problemy. Dzięki niemu klient może uczulić się na pewne 
sprawy i łatwiej je przeżyć, a nawet czasami niektórych całkowicie uniknąć. Po czynnościach wstępnych 
wybrane losowo przez klienta siedem kart rozkładamy w następujący sposób:

              

 Znaczenia poszczególnych kart:
S – sygnifikator,
1 – to, co wpływa z przeszłości na obecną sytuację,
2 – sytuacja w chwili obecnej,
3 – sposób w jaki będą rozwijać się sprawy,
4 – rada jak należy postępować,
5 – wpływ środowiska na sytuację,
6 – trudności, na które można napotkać,
7 – ostateczny rezultat.
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7.9. „NIeSKOńCzONOść”

Układ „Nieskończoność” stosujemy, gdy chcemy dowiedzieć się, jak będzie rozwijała się sprawa, która 
interesuje klienta w zależności od podejmowanych przez niego działań. Po przeprowadzeniu czynności 
wstępnych prosimy klienta o wylosowanie dziewięciu kart, które następnie rozkładamy w następujący 
sposób: 

               

Znaczenie poszczególnych kart:   
S – sygnifikator,
1 – aktualna sytuacja, 
2 – nadzieje i obawy,
3 – przeszkody zewnętrzne i wewnętrzne,
4 – punkt wyjścia,
5 – rozwój danej sytuacji,
6 – co to da klientowi,
7 – nastawienie do klienta tego, o co pytamy,
8 – możliwy rezultat,
9 – ostateczny rezultat.

Układ „Nieskończoność” można powtarzać w trakcie jednego seansu w przypadku, gdy klient ma więcej 
niż jedną koncepcję rozwiązania danej sytuacji, po to, by ustalić, które wyjście będzie w danym wypadku 
najlepsze.
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7.10. „dOłeK żyCIOwy”

Taki układ jest bardzo pomocny w przypadku, gdy klient znajduje się w trudnej sytuacji, która negatywnie 
oddzaływuje na jego psychikę. Tu również po dokonaniu czynności wstępnych prosimy klienta o losowe 
wybranie, tym razem, siedmu kart. Następnie rozkładamy je kolejno w następujący sposób:

 

Znaczenia poszczególnych kart:
S – sygnifikator,
1 – dalsza przeszłość mająca wpływ na sprawę, uwarunkowania z dzieciństwa lub młodości,
2 – wydarzenia z ostatnich kilku tygodni mające wpływ na sprawę,
3 – ostatnie wydarzenia,
4 – „dołek”, czyli kryzys,
5 – co wpłynie na wyjście z „dołka”,
6 – co należy uczynić, aby pomóc sobie w wyjściu z kryzysu,
7 – ostateczny rezultat.
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7.11. „deCyzjA”

Często zdarza się, że klient przychodzi z prośbą o pomoc w podjęciu decyzji, służy temu układ o nazwie 
„Decyzja”. Należy tylko pamiętać, że jako osoba analizująca nie powinieneś podejmować za swego klien-
ta decyzji, Ty tylko możesz mu w tym pomóc. W tym układzie nie wybierasz sygnifikatora, a kartę, która 
będzie symbolizowała problem czy sprawę, odnośnie której trzeba będzie podjąć decyzję. Po wybraniu 
takiej karty i dokonaniu czynności wstępnych klient wybiera losowo sześć kart, które następnie rozkła-
damy w taki sposób:

       II   I
             

Znaczenia kart:
  I  – pierwsza alternatywa,
 II  – druga alternatywa,
  T  – karta symbolizująca problem,
1, 4  – stan obecny,
2, 5  – rada,
3, 6  – wynik po podjęciu decyzji. 
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7.12. „ANAlIzA dNIA”

Tego typu układ stosujemy do zanalizowania konkretnego dnia. Dzięki niemu możemy omówić to, co 
w danym dniu się wydarzy, określić sprawy, na których należy się skoncentrować oraz zanalizujemy ten 
dzień w aspekcie tygodnia i miesiąca. Układ ten można rozkładać korzystając wyłącznie z Major Arkanów, 
jak i posiłkując się Minor Arkanami. Po wykonaniu czynności wstępnych prosimy klienta o wylosowanie 
piętnastu kart. Rozkładamy je w następującej kolejności:

                        

Znaczenia poszczególnych kart:
1, 2, 3 – sprawy i wydarzenia mające miejsce rano,
4 – atmosfera całego dnia,
5, 6, 7 – sprawy i wydarzenia mające miejsce w południe,
8, 9, 10 – sprawy i wydarzenia mające miejsce wieczorem,
11, 12, 13 – najważniejsze wydarzenia dnia, 
14 – karta tygodnia, 
15 – karta miesiąca.

Taki układ można zastosować również do analizy tygodnia i miesiąca. W przypadku tygodnia karta 14 
będzie mówić o całym miesiącu, a karta 15 o roku, zaś w przypadku roku karta 14 będzie mówić o następnym 
miesiącu, zaś 15 również o roku.
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7.13. „Krzyż KAbAlIStyCzNy”

Czasami zdarza się, że klient nie umie określić problemu, który go dręczy. Można wtedy zastosować 
układ o nazwie „Krzyż kabalistyczny”, który określi stan klienta zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. 
Po dokonaniu czynności wstępnych klient wybiera losowo czternaście kart, które następnie rozkładamy 
w sposób podany na poprzedniej stronie:

Znaczenia poszczególnych kart:
S – sygnifikator,
1 – stan duchowy klienta,
2, 3, 4 – wpływy z przeszłości,
5 – stan zewnętrzny klienta,
6, 7, 8 – co przyniesie przyszłość,
9, 10, 11 – stan obecny,
12, 13, 14 – wpływy środowiska.
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7.14. „Krzyż CeltyCKI A”

Ten rozkład stosujemy w celu nakreślenia ogólnego schematu przyszłych zdarzeń oczekujących klienta. 
Po wykonaniu czynności wstępnych prosimy klienta o losowe wybranie dziewięć kart, które rozkładamy 
w sposób przedstawiony powyżej.

Znaczenia poszczególnych kart:
S – sygnifikator,
1 – to, co z zewnątrz wywiera wpływ na pytającego,
2 – uczucia, myśli, potrzeby i osobowość klienta,
3 – wpływy z przeszłości mające znaczenie w obecnej sytuacji,
4 – prawdopodobny wynik sprawy,
5 – ostateczny wynik,
6 – dostarcza dodatkowych informacji o sprawie,
7 – ukazuje wpływ klienta na sytuację i otaczających go ludzi,
8 – to, co klient stara się ukryć,
9 – wpływ sprawy na osobowość klienta. 
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7.15. „Krzyż CeltyCKI b”

Drugi rodzaj „Krzyża celtyckiego” stosujemy, kiedy klient staje przed konkretnym problemem do rozwiązania 
czy też ma do wykonania pewne zadanie i nie jest pewien jaki osiągnie rezultat. Po czynnościach wstępnych 
prosimy najpierw o wylosowanie ośmiu kart i  rozkładamy je, a następnie prosimy o wybranie jeszcze czterech. 
Po rozłożeniu wszystkich schematycznie układ powinien wyglądać jak na powyższym rysunku.

Znaczenia kart podstawowych:
S – sygnifikator,
1 – obecny stan psychofizyczny klienta,
2 – przeszłe doświadczenia wpływające na teraźniejszość,
3 – dążenia i marzenia klienta związane z problemem,
4, 5, 6 – mówią o tym, co nastąpi, jak będzie przebiegał rozwój wypadków,
7 – wynik przedsięwziętych działań,
8 – ostateczny rezultat podjętych wysiłków.

Karty dodatkowe informują o skutkach ubocznych podjętych działań i ich wpływie na dalszą przyszłość 
klienta. 
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7.16. „zeGAr”

Rozkład ten jest stosunkowo prosty i dlatego mogą go stosować nawet osoby niezbyt zaawansowane 
w technikach przepowiadania przyszłości. Swoim zasięgiem obejmuje zaledwie jeden rok życia. Można go 
stawiać zarówno na przeszłość, jak i na przyszłość. Po wykonaniu czynności wstępnych prosimy klienta 
o losowe wybranie dwunastu kart i rozkładamy je tak, by utworzyły okrąg.   

 
Interpretacja tej wróżby polega na tym, iż każda cyfra odpowiada jednemu miesiącowi w roku. I tak 1 to 

styczeń, 2 – luty itd., zaś S to jak zawsze sygnifikator, czyli osoba, której wróżymy.
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7.17. „zAKręt żyCIOwy”

Rozkład o nazwie „Zakręt życiowy” stosuje się, gdy klient oczekuje poważnych zmian w życiu lub stoi 
przed koniecznością ich wprowadzenia. W tym układzie klient wybiera dziesięć kart, które należy rozłożyć 
w następujący sposób:
                 

Znaczenia poszczególnych kart:
S – sygnifikator,
1, 2 – sytuacja obecna; to, co dzieje się obecnie w życiu klienta,
3, 4, 5 – to, co wydarzy się w najbliższym czasie,
6 – precyzuje czas nadchodzących wydarzeń i ich tło społeczne,
7 – przeznaczenie, czyli to, czego nie sposób uniknąć,
8, 9, 10 – mówią o ostatecznym rezultacie zaistniałych zmian.
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7.18. „tAjemNICA NAjwyżSzej KAPłANKI”

Ten schemat rozkładu oparty jest na karcie 2. Najwyższej Kapłanki i stosuje się ją, gdy klient chce dowie-
dzieć się o czymś, co jest osnute mgłą tajemnicy. Pozwala on nie tylko odsłonić ową tajemnicę, ale i znaleźć 
odpowiedź na pytanie „dlaczego?” ona zaistniała. Po czynnościach wstępnych klient losuje dziewięć kart, 
dziesiątą jest wybrana wcześniej karta 2. Najwyższej Kapłanki. Rozkładamy je w następujący sposób: 

                

Znaczenia kart:
N.K. – karta 2. Najwyższej Kapłanki,
1, 2 – ujawniają temat objęty tajemnicą,
3 – podstawowe wpływy związane z tajemnicą, odczuwane tu i teraz,
4 – siły, które posłużą pomocą w ujawnieniu tajemnicy,
5 – siły, które będą oddziaływać negatywnie,
6 – to, co znajduje się w cieniu, czyli jest ukryte,
7 – to, co zostanie ujawnione,
8 – droga, którą należy iść,
9 – odpowiedź na pytanie „dlaczego?”
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7.19. „Cztery StrONy śwIAtA”

Układ ten należy do najprostszych i może go stosować nawet początkujący tarocista, wymaga on jednak 
precyzyjnego postawienia pytania. Im precyzyjniejsze pytanie, tym dokładniejsza odpowiedź. Po wyko-
naniu tradycyjnych czynności wstępnych prosimy klienta o wylosowanie czterech kart, które rozkładamy 
następująco:

Znaczenia poszczególnych kart:
s – sygnifikator,
1 – przybliżenie zagadnienia, którego dotyczy sprawa,
2 – tego czynić nie wolno,
3 – to czynić należy,
4 – rezultat ostateczny.

Rozkład ten doskonale nadaje się do autoanalizy. Za przykład niech posłuży rozkład autorki, która na 
pytanie: czy powinna prowadzić prywatną praktykę tarocistki wylosowała następujące karty:    

                                   
     14. równowaga

2. Najwyższa Kapłanka  9. eremita       4. Cesarz

     17. gwiazda

Jak byś zinterpretował taki układ? Jeśli zechcesz podzielić się swymi uwagami na temat tego rozkładu 
z autorką, na końcu książki znajdziesz jej adres.               

4

s 21

3
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7.20. „POPrzedNIe wCIeleNIe”

Czasem zdarza się, że przychodzi klient, który nie interesuje się ani przyszłością, ani teraźniejszością, ani 
nawet przeszłością, a chce dowiedzieć się czegoś o swoich przeszłych wcieleniach. Chciałby wiedzieć jaką 
karmę przeniósł w to życie, co ma do odpracowania, na czym powinien się obecnie skoncentrować. I tutaj 
pomocą mogą służyć karty Tarota dzięki rozkładowi „Poprzednie wcielenie”. Po wybraniu sygnifikatora 
i przetasowaniu kart dajemy je klientowi do przełożenia na trzy części. Powinien on robić to odwrotnie niż 
w poprzednich układach, czyli nadal lewą ręką, ale od siebie. Następnie prosimy o wylosowanie dwunastu 
kart i rozkładamy je następująco zaczynając od ostatniej:

Znaczenie ogólne poszczególnych kart:
S – sygnifikator,
1 – wpływy starszych wcieleń niż ostatnie,
2 i 3 – to, przewija się przez większość wcieleń, motyw łączący reinkarnacje klienta,
4, 5, 6 – warunki i okoliczności życia w poprzednim wcieleniu,
7 – najważniejszy problem przeniesiony z poprzedniego wcielenia,
8 – sposoby i możliwości jego rozwiązania obecnie,
9, 10, 11 – to, co przeznaczone oraz nieuniknione w tym życiu, zrozumienie czego pozwoli na wypełnienie 

misji z tego wcielenia,
12 – prawdopodobne przyszłe wcielenie (prawdopodobne, gdyż jest to zależne od tego, jak wypełnimy 

przeznaczenie tego wcielenia). 

7s8

3 245 16

910 1211
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8. KIlKA KOńCOwyCh rAd

Podstawowa rada dla osób, które faktycznie chcą wróżyć z kart Tarota brzmi: pracuj z nimi ile się da, 
uruchom całą swoją intuicję i wyobraźnię, pokornie słuchaj tego, co one Ci mówią, medytuj i ćwicz. Nie 
zaczynaj od razu od klientów, a wprawiaj się na sobie i znajomych, lojalnie ich uprzedzając, że dopiero się 
uczysz. Tylko ćwiczenie czyni mistrzem. Nie myśl też, że jeśli jesteś osobą w starszym wieku, w jakikolwiek 
sposób Cię to dyskwalifikuje. W Tarocie wysoki poziom można osiągnąć tylko dzięki ilości poświęconego 
mu czasu, więc jeśli zajmie się nim młody człowiek, ale będzie to robił od czasu do czasu, nie osiągnie 
takiego poziomu jak starszy, ale praktykujący co dzień. Natomiast nie powinny otwierać praktyki i udzielać 
porad przy pomocy kart Tarota osoby młode, nie mające jeszcze zbyt dużych własnych doświadczeń życio-
wych. Kiedyś, gdy Tarota praktykowało się u mistrza, wyzwolenie z roli ucznia następowało nie wcześniej, 
niż ten ukończył tak zwane „latka Chrystusowe”, czyli 33 rok życia. Tak głosi tradycja, ścisłe trzymanie 
się jej nie jest obowiązkowe, ale własne doświadczenie życiowe zdobyte w miarę upływu lat na pewno jest 
bardzo pomocne w pracy z Tarotem.

Z zasady nie powinno się stawiać kart członkom rodziny i bliskim znajomym, o których posiadamy dużo 
informacji, gdyż wtedy interpretacja może nie być obiektywna. Po prostu zaczniesz się sugerować tym, co 
wiesz o danej osobie i nie będziesz mógł ograniczyć się, tak jak to powinno być, wyłącznie do interpretacji 
układu. Poza tym możesz dowiedzieć się czegoś, co niepotrzebnie obciąży Cię psychicznie. 

Najtrudniejszą sprawą przy prognozowaniu przyszłości jest ustalenie czasu danego wydarzenia, gdyż nie 
trudno jest określić co się stanie, ale znacznie trudniej powiedzieć kiedy. Jedną z metod użytecznych przy 
określaniu czasu wydarzeń jest przyporządkowanie poszczególnego koloru Minor Arkanów porom roku. 
I tak Buławy jako, że są utożsamiane z żywiołem ognia oznaczają wiosnę, Kielichy odpowiadają wodzie, 
więc ich porą roku jest jesień, Denary to ziemia, a więc ich porą roku jest zima, zaś Miecze współgrają 
z wiatrem i dlatego im przypisuje się wiosnę. Więcej informacji na ten temat uzyskasz w następnej książce 
o Minor Arkanach. Podobnie, jak wiadomości o tym w jaki sposób rozróżnić kolor włosów i oczu, o których 
mówią karty. Tradycyjnie dzieli się je tak: figury Buław – osoby o dość ciemnych włosach, ale jasnych 
oczach (niebieskich, szarych, zielonych), figury Kielichów to ludzie o ciemno blond włosach i jasnych 
oczach, postacie zasygnalizowane przez Miecze są brunetami o czarnych albo piwnych oczach, zaś Denary 
to jaśni blondyni o zielonych albo piwnych oczach.

Często wątpliwości budzi zagadnienie jak często można stawiać klientowi karty. Obowiązująca tu zasada 
jest prosta: nie częściej niż raz w miesiącu. Może jednak zdarzyć się taka sytuacja, że ktoś będzie potrze-
bował porady przed upływem tego okresu czasu, wówczas możemy postawić karty, ale stosując inny układ 
niż poprzednio i nie może to już być porada ogólna, a ograniczona do konkretnego problemu lub pytania. 
Natomiast jak długo Ty możesz pracować z kartami – dopóki nie odczujesz zmęczenia. Kiedy ono się po-
jawi powinieneś przerwać pracę i zająć się czymś, co zregeneruje Twoje siły, czasami wystarczy 10 min. 
relaksu, by móc powrócić do pracy, ale czasem bywa i tak, że trzeba kilku dni, by w pełni zregenerować 
swoje siły. To możesz kontrolować tylko Ty sam.

Nie próbuj posiąść całej wiedzy o Tarocie od razu, gdyż nie jest to możliwe i tak postępując – zniechęcisz 
się. Jedyna skuteczna metoda, to powolne i systematyczne wnikanie w tajniki tej największej i najbardziej 
szczegółowej księgi ludzkiego losu i przeznaczenia.

Jeśli postanowiłeś zająć się kartami profesjonalnie powinieneś przestrzegać pewnych zaleceń. Są one 
dekalogiem każdego szanującego się tarocisty.
 1. Zadawaj Tarotowi tylko takie pytania, do odpowiedzi na które dorosłeś.
 2. Nie stawiaj kart po to, żeby pochwalić się swoimi umiejętnościami.
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 3. Jeśli zadałeś kartom pytanie i otrzymałeś na nie odpowiedź, niech Ci to wystarczy, nie sprawdzaj tego 
ponownie i nie prowokuj losu.

 4. Kiedy zacząłeś rozkładać karty nie zaglądaj do książek, zawierz tej mądrości, która jest w Tobie.
 5. Pracuj z kartami codziennie, choćby trochę.
 6. Obserwuj siebie i odkrywaj związki pomiędzy tym, co czujesz, a tym, co widzisz w kartach.
 7. Zachowaj całkowitą i stuprocentową dyskrecję w stosunku do klienta.
 8. Nie przekonuj nikogo na siłę o zaletach Tarota i wartościach drogi duchowego rozwoju – możesz tylko 

informować, że coś takiego istnieje.
 9. Obdarzaj ludzi miłością.
10. Zrezygnuj całkowicie z używania alkoholu, a tym bardziej narkotyków.

Niech moc i mądrość będą z Tobą. 

Białystok, 09.10.1996, g. 9.00 – 23.09.1997, g. 20.00
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