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Bez stresu do sukcesu!

Dlaczego warto?

15 minut dziennie

wystarczy by skutecznie przyswoić 
nowe umiejętności

wygoda i elastyczny plan  

uczysz się gdzie chcesz i kiedy 
chcesz, bez sztywnych gra ików

profesjonalizm 

kursy tworzone przez 
prawdziwych specjalistów i 
ekspertów w danej dziedzinie

skuteczne metody 

połączenie nowoczesnych 
i tradycyjnych metod

brak niezapowiedzianych 
testów

uczysz się sam dla siebie

cenione umiejętności 

poszerzenie kwalifikacji po-
twierdzone zaświadczeniem 
lub certyfikatem
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Cesarzowa: Zanim pójdê na to spotkanie, muszê udaæ siê do fryzjera. Muszê wy-
gl¹daæ wystrza³owo, by olœniæ tego nowego z dzia³u personalnego. Za³o¿ê now¹ gar-
sonkê, bo podkreœla moj¹ figurê i nogi oczywiœcie. Musi zwróciæ na mnie uwagê!

Patrz¹c w ten sposób na karty, uczysz siê, ¿e przedstawiaj¹ one osobowoœci nie ze
œredniowiecza. Musisz nauczyæ siê widzieæ je w otaczaj¹cych Ciê ludziach, wydarze-
niach, sytuacjach. To s¹ archetypy obecne ca³y czas w naszym ¿yciu. Jeœli zaczniesz
postrzegaæ swoich znajomych poprzez role, jakie graj¹ w ¿yciu, postêp w nauce Ta-
rota bêdzie zadziwiaj¹cy.

Wypisz sobie teraz na kartce 4 karty i zastanów siê, jak zachowuj¹ siê Twoi znajomi.
Czy przypadkiem ktoœ nie oka¿e siê Magiem, Papie¿yc¹, Cesarzow¹, a mo¿e G³upcem?

Na zakoñczenie trzeciego zeszytu pragnê zadedykowaæ wszystkim matkom lub po-
tencjalnym matkom nastêpuj¹ce przes³anie Diane Loomans, które jest przes³aniem
Cesarzowej:

Gdybym mog³a od nowa wychowywaæ swoje dziecko

Gdybym mog³a od nowa wychowywaæ swoje dziecko, zbudowa³abym najpierw jego
wiarê w siebie, by dopiero potem zbudowaæ nasz dom.

Czêœciej malowa³abym z nim, ni¿ grozi³a, gdyby coœ zmalowa³o, a zamiast ustawicz-
nie pouczaæ, uczy³abym je nie ustawaæ.

Nie troszczy³abym siê tak o jego spóŸnienia, lecz stara³a siê nie spóŸniaæ z okazywa-
niem mu troski.

Nie dba³abym te¿ o to, by zawsze wiedzieæ lepiej, lecz lepiej wiedzia³a, kiedy o nie zadbaæ.

Przesta³abym bawiæ siê w wa¿niaka i traktowa³a zabawê z nim powa¿nie.

Przebiegalibyœmy wiêcej pól i czêœciej spogl¹dali w gwiazdy.

Nie gromi³abym go bezwzglêdnym spojrzeniem, lecz tuli³a bez wzglêdu na wszystko.

W ¿o³êdziach stara³abym siê widzieæ dêby.

Mniej by³abym dla niego twarda, by bardziej móc je utwierdzaæ.

I tak, zamiast wykszta³ciæ w nim mi³oœæ, przekona³abym je o potêdze mi³oœci.

„¯ycie jest jednokierunkow¹ ulic¹ i to ty nadajesz mu kierunek.”

(Stanton Samenow)

Praca domowa 3

1. Opisz w³asnymi s³owami, co przedstawia karta 2 Papie¿ycy i 3 Cesarzowej.

2. Podaj podstawow¹ symbolikê liczb „2” i „3”.

3. Jak interpretujesz blaski i cienie obu kart?

4. Z czym kojarz¹ Ci siê s³owa „intuicja” i „natura”?

5. Co znaczy dla Ciebie „byæ dobr¹ matk¹”?
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Symbolika kart – Papie¿yca 2 i Cesarzowa 3

„Nasze kryzysy – te wielkie, czy ma³e nie musz¹ byæ od razu tragedi¹, ale mog¹ staæ
siê pocz¹tkiem czegoœ ca³kiem nowego, jeszcze bardziej osobistego i wartoœciowego.”

Dagmar Norel

Wstêp

Witaj na kolejnym spotkaniu! Ciekawa jestem, jak wzrasta Twoje zainteresowanie ta-
jemniczymi kartami Tarota. Pozna³eœ ju¿ dwie karty: 0 G³upca i 1 Maga. W dzisiejszym
zeszycie odkryjesz dwie kolejne: 2 Papie¿ycê i 3 Cesarzow¹. S¹ to karty „kobiece”, ale
ich znaczenie jest bardzo wa¿ne zarówno dla kobiet, jak i mê¿czyzn. Kobiety maj¹ mo¿-
liwoœæ przyjrzenia siê swojej kobiecoœci, jej znaczeniu i realizowaniu w ich ¿yciu, zdoby-
cia umiejêtnoœci korzystania z niej, czerpania radoœci i satysfakcji. Dla mê¿czyzn zaœ s¹
prób¹ spojrzenia na swój wewnêtrzny pierwiastek ¿eñski, na wewnêtrzn¹ Animê,
swoj¹ wra¿liwoœæ, uczuciowoœæ, a tak¿e tak wa¿ne w ¿yciu relacje z kobietami, z który-
mi mog¹ siê czuæ dobrze albo te¿ i niekoniecznie. Zastanowienie siê wiêc nad tymi

kartami mo¿e doprowadziæ ka¿dego z nas do wysnucia ciekawych wniosków

o sobie. Jeœli karty bêdziesz rozk³ada³ komuœ szukaj¹cemu, mo¿esz zwróciæ jego uwa-
gê na zupe³nie inne Ÿród³o jego problemów, ni¿ mu siê do tej pory wydawa³o.

Przed Tob¹ kolejne pytania, które byæ mo¿e nurtuj¹ i Ciebie.

Jak klient wyci¹ga karty

Po potasowaniu kart po³ó¿ taliê przed klientem i poproœ go o prze³o¿enie lew¹ rêk¹
do siebie, w ten sposób, aby roz³o¿y³ karty na trzy stosiki, tak jak obrazuje to poni¿-
szy rysunek:

Klient wykonuje ruch: stosik – strza³ka – stosik – strza³ka – stosik.

Zeszyt 

Każdy zeszyt lekcyjny ma określoną, 
powtarzalną strukturę dydaktyczną.

Wstęp

Każdy zeszyt rozpoczynamy 
krótkim wstępem wprowadza-
jącym Cię w zagadnienia, jakimi 
się będziemy w nim zajmować.
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Nastêpnie z³ó¿ karty, ponownie zaczynaj¹c od stosiku najbli¿ej Ciebie, k³ad¹c pier-
wszy na drugi, a póŸniej na trzeci. Sk³adaj¹c karty, zapamiêtaj tê, która by³a pod
spodem ka¿dego stosiku. Jest ona wa¿na dla poszukiwanej odpowiedzi. Ju¿ dziêki
tym trzem kartom mo¿esz sformu³owaæ odpowiedzi. Pomagaj¹ one czêsto, gdy roz-
k³ad nie jest zbyt jasny. Na pocz¹tku mo¿esz zanotowaæ je na kartce, aby nie zapom-
nieæ. Trzeba pamiêtaæ o tylu rzeczach, ¿e niektórzy trac¹ wiarê, ¿e kiedykolwiek bê-
d¹ w stanie to wszystko zapamiêtaæ.

Aby Ciê pocieszyæ, powiem Ci, ¿e ma siê to tak, jak z nauk¹ jazdy samochodem. Ja ta-
k¿e mia³am w¹tpliwoœci, ¿e kiedyœ bêdê potrafi³a jednoczeœnie patrzeæ w lusterko, na
znaki drogowe, zmieniaæ bieg, skrêcaæ kierownic¹, w³¹czaæ migacz, wycieraczki i jed-
noczeœnie uwa¿aæ na przechodniów, a na dodatek jeszcze z kimœ rozmawiaæ. By³o to
tyle czynnoœci jednoczeœnie, ¿e przekracza³o to moj¹ wiarê w ich jednoczesne wykony-
wanie. Daj wiêc sobie trochê czasu. Powoli ka¿da czynnoœæ bêdzie stawa³a

siê naturalnym uzupe³nieniem pozosta³ych i ani siê nie obejrzysz, jak za-

czniesz wykonywaæ je zupe³nie nieœwiadomie tak, jak w jeŸdzie samochodem.

Gdy je z³o¿ysz ponownie w stosik, po³ó¿ przed sob¹ po lewej stronie i roz³ó¿ jednym
szybkim ruchem w wachlarz.

Wygl¹da to efektownie, gdy nauczysz siê, ¿e za jednym poci¹gniêciem tworzy siê
równiutki wachlarz. Poproœ nastêpnie osobê, dla której rozk³adasz karty, aby wy-
bra³a potrzebn¹ Ci liczbê kart. Warto, byœ pamiêta³, ¿e wybierasz rozk³ad po

us³yszeniu pytania, zanim zaczniesz tasowaæ. Po rozpoczêciu tasowania nie
mo¿na zmieniaæ ani pytania, ani wybranego rozk³adu. Karty uk³adaj¹ siê pod pyta-
nie i rozk³ad. Jeœli nie zachowasz tej zasady, odkryjesz idealn¹ metodê na

uzyskanie odpowiedzi, które nigdy nie bêd¹ trafne.

2 TAROT

Rys. 1. Wachlarz kart

Jeœli ktoœ uwa¿a, ¿e karty Tarota nie przekazuj¹ ¿adnej wiedzy, ¿adnych

informacji, nie przekonasz go o tym, jeœli nie zechce siê otworzyæ na zmia-

nê swojego przekonania. Jego strata, gdy¿ widz¹c i s³ysz¹c coraz wiêcej,

wzbogacamy siê wewnêtrznie.

Podsumowanie

Pozna³eœ 4 karty: 0 G³upca, 1 Maga, 2 Papie¿ycy, 3 Cesarzowej.

Po³ó¿ je przed sob¹ i zwróæ uwagê, co jest dla nich wspólne, a czym siê ró¿ni¹. Umie-
jêtnoœæ odpowiedzi na takie pytania pozwoli Ci ³¹czyæ symbole kart w rozk³adach,
które zaczniesz æwiczyæ po poznaniu kart Arkanów Wielkich i dokonywaniu pra-
wid³owej interpretacji.

Zapewne zauwa¿y³eœ, ¿e G³upiec i Mag stoj¹ na nogach, a Papie¿yca i Cesarzowa
siedz¹ na tronach. Twoja uwa¿noœæ i spostrzegawczoœæ robi¹ postêpy. Wspólne dla
nich jest to, ¿e na ka¿dej karcie jest tylko jedna osoba. S¹ bowiem karty dalsze, na
których widaæ jeszcze inne osoby. To na pewno bêdzie coœ znaczy³o.

Zwracanie uwagi na jêzyk cia³a. S³owa, które kierujesz, komunikuj¹c siê z ludŸmi,
to 7% kontaktu. To, jakim g³osem mówisz, jak on brzmi, jaki ma tembr, to 38%, a jak
zachowuje siê Twoje cia³o to 55%. S¹ to podstawowe informacje z zakresu psycholo-
gii komunikacji. Warto wiêc zwracaæ uwagê na to, jakie s³owa mówimy, jak¹ intona-
cj¹ i co wówczas robi nasze cia³o. Mnóstwo informacji uzyskasz tak¿e, zwracaj¹c
uwagê, co mówi Ci klient, jakim tonem i co robi jego cia³o. Warto o tym wiedzieæ
i stosowaæ w ¿yciu. Zapewne na pocz¹tku trzeba wiêcej poæwiczyæ, ale w miarê ucze-
nia siê, zaczniesz dostrzegaæ coraz wiêcej. To w³aœnie daje radoœæ!

Papie¿yca, Cesarzowa, Cesarz i Papie¿ s¹ postaciami statycznymi. Siedzenie ozna-
cza biernoœæ, pozostawanie w miejscu. Stanie oznacza gotowoœæ do ewentualnego
wykonania pierwszego kroku. Dlatego Mag jest pocz¹tkiem, bo mo¿e podj¹æ decyzjê
i ruszyæ w stronê, w któr¹ tylko zechce. G³upiec, Mag i Cesarzowa maj¹ roz³o¿one
rêce. To znak otwartoœci na to, co ma przyjœæ, gotowoœæ do spotkania, do rozmowy,
wymiany pogl¹dów. Jeœli czêsto trzymasz z przodu z³¹czone d³onie, zak³adasz rêce,
bo tak Ci wygodnie, znaczy to, ¿e siê blokujesz przed ludŸmi. Papie¿yca trzyma ma-
nuskrypt w rêkach. Symbol tego rodzaju zamkniêcia na œwiat zewnêtrzny jest zgod-
ny z interpretacj¹ tej karty. Papie¿yca ma z³¹czone nogi, a Cesarzowa rozchylone.
Papie¿yca nie jest zainteresowana podjêciem ¿ycia seksualnego, w przeciwieñstwie
do Cesarzowej. Z Papie¿ycy bije skromnoœæ, brak seksualnoœci. Cesarzowa jest sek-
sualna i przygotowana do p³odzenia.

G³upiec mo¿e mówiæ w tym momencie: Jaki ten œwiat jest piêkny! Taka wspa-
nia³a pogoda – nie mam ¿adnych zmartwieñ ani obowi¹zków. Mogê sobie iœæ tam,
gdzie tylko dusza zapragnie.

Mag natomiast: To ja jestem tu szefem. S³uchajcie mnie. Od dzisiaj wprowadzamy
zmiany. Ka¿dy dostanie ode mnie zakres obowi¹zków do wykonania. Na nastêp-
nym zebraniu omówimy efekty.

Papie¿yca: Postojê sobie tutaj w ostatnim rzêdzie i pos³ucham, o czym mówi¹. Nie
bêdê zabiera³a g³osu w ¿adnym przypadku, bo kogo to mo¿e zainteresowaæ. Zrobiê
ze wszystkiego notatki, abym mog³a póŸniej byæ dobrze przygotowana.
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Jego dialog wewnêtrzny mo¿e wygl¹daæ przyk³adowo tak: „Zwolni¹ mnie na pewno
z pracy. Co ja zrobiê? Jest taka trudna sytuacja na rynku. Na pewno nie znajdê pra-
cy. Teraz szukaj¹ ludzi z dwoma jêzykami, umiejêtnoœciami obs³ugi komputera, sa-
mochodem... Ja przecie¿ nic nie umiem, bojê siê ludzi... Na pewno mnie zwolni¹!”

Prowadzenie takiego dialogu w niczym nie pomaga. Wrêcz przeciwnie – czarnowidz-
two nie daje mo¿liwoœci zobaczenia swojej sytuacji z innego punktu widzenia. Mo¿e
cz³owiek ten nie dostrzega, ¿e ma dobre wykszta³cenie, zna jeden jêzyk, a skoñczenie
kursu komputerowego nie zajmuje piêciu lat. Prawd¹ nie jest tak¿e, ¿e pracê znaj-
duj¹ tylko ludzie posiadaj¹cy samochód. Stosowanie wobec siebie sformu³owañ
„Wszyscy to... a ja nie” degraduj¹ to, co siê umie, ma, co mo¿na wymieniæ w ¿yciorysie.

Swoje ¿ycie w ka¿dej sytuacji warto wiêc opieraæ na dobrych fundamen-

tach tego, co siê ma, wie, umie. Jeœli ktoœ tego nie potrafi, to najwy¿szy czas, aby
zacz¹³ siê tego uczyæ. Zmiany, jakie nastêpuj¹ w ¿yciu poprzez zwyk³e przestawie-
nie toru swojego myœlenia, s¹ zaskakuj¹ce dla trenuj¹cych „nowe spojrzenie”.

Wszystkie æwiczenia tego kursu maj¹ Ciê tego nauczyæ. Dlatego zachêcam Ciê, byœ
¿adnego nie opuszcza³, gdy¿ zmiany mo¿esz powodowaæ tak¿e nieœwiadomie, pracu-
j¹c nad swoj¹ nieœwiadomoœci¹, intuicj¹, nad swoim cia³em i snami.

Te rysunki mo¿esz stosowaæ podczas rozmów z ludŸmi, dziêki czemu zys-

kujesz dodatkowe informacje o funkcjonowaniu ich osobowoœci.

Rysunki, które ju¿ pozna³eœ, s¹ symbolami naszej nieœwiadomoœci. Logika nie ma
tu nic do powiedzenia. Dlatego ludzie tak boj¹ siê psychologów i wszelkich rysun-
ków, skojarzeñ z nimi zwi¹zanych, bo nie wiedz¹, jakie informacje mo¿na z nich
uzyskaæ o nich samych.

Tarot wiêc jest niesamowicie interesuj¹cym hobby, gdy¿ uczy trochê innego patrze-
nia na œwiat. Czytasz dopiero trzeci zeszyt. Zauwa¿, ile towarzysz¹cych, ciekawych
informacji zdobywasz o sobie i ludziach.

Z æwiczeñ zwi¹zanych z obrazkami warto, byœ zapamiêta³, ¿e jeœli czegoœ nie wi-
dzisz, to nie znaczy, ¿e tam tego nie ma. Tak jak w ¿yciu, jeœli ktoœ odbiera pewn¹ sy-
tuacjê jako rani¹c¹, a Ty nie, to nie znaczy, ¿e ta sytuacja nie jest rani¹ca dla niego.
Zale¿y to od punktu odniesienia.
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Trzecia propozycja sprawdzenia tego, co widzisz, jest trochê ¿artobliwa. Przy odczy-

taniu has³a chodzi o odpowiednie po³¹czenie form bia³ych i czarnych, by z nich

u³o¿y³y siê s³owa. Ciekawa jestem, jak Ci posz³o.

Rys. 6

Dlaczego karty ci¹gnie siê lew¹ rêk¹

Zapewne pamiêtasz o budowie naszego mózgu i kompetencjach prawej i lewej
pó³kuli. Lewa pó³kula jest t¹ intelektualn¹, a prawa intuicyjn¹. Lewa steruje funk-
cjami prawej czêœci cia³a, a prawa funkcjami lewej czêœci. St¹d lewa strona cia³a
uznana jest za ¿eñsk¹, za stronê kobiec¹ (energiê Yin w naszym ciele), zaœ prawa za
mêsk¹ (energiê Yang). £atwo to sobie przyswoiæ, jeœli nie zapomnisz, ¿e serce zaw-
sze masz po lewej stronie, a serce symbolicznie odpowiedzialne jest za mi³oœæ.

Ci¹gn¹c wiêc karty lew¹ rêk¹, ³¹czysz siê ze swoj¹ praw¹ pó³kul¹, a wiêc z nieœwia-
domoœci¹, z jej symbolami, jêzykiem, który mo¿e przemawiaæ do Ciebie obrazami
kart Tarota, zdradzaj¹c odpowiedzi na Twoje pytania dotycz¹ce Wielkich i Ma³ych
Tajemnic ¿ycia.

Dlaczego w talii kart The Rider Waite zamienione s¹ karty 11
Sprawiedliwoœæ i 8 Si³a

To pytanie intryguje wszystkich pocz¹tkuj¹cych i powoduje w zwi¹zku z tym wiele
niejasnoœci co do interpretacji rozk³adów. OdpowiedŸ jest w sumie prosta i ³atwa do
zapamiêtania. Jeœli spojrzysz na kartê 8 Si³y, zauwa¿ysz na niej Lwa. Jest to znak
astrologiczny Lwa. Gdy spojrzysz natomiast na kartê 11 Sprawiedliwoœæ, zauwa-
¿ysz na niej Wagê. To astrologiczny znak Wagi. Zgodnie z wiedz¹ astrologiczn¹ i na-
stêpstwem znaków zodiaku najpierw jest znak Lwa, a po nim nastêpuje Waga. To
by³o powodem zamiany tych kart. Jeœli zdecydujesz siê na taliê, w której te dwie
karty bêd¹ wystêpowa³y w swoim tradycyjnym przyporz¹dkowaniu, trzymaj siê te-
go i interpretuj je tak, jak wystêpuj¹ w rozk³adzie.

Czy Tarot mo¿e zaszkodziæ cz³owiekowi

Cz³owiekowi mo¿e zaszkodziæ tylko drugi cz³owiek!

To, co wspó³czeœnie obserwujemy w œwiecie, jest dowodem na to, ¿e najwiêkszym
wrogiem cz³owieka jest drugi cz³owiek. Nawet religiê mo¿na wykorzystaæ do tego,
by walczyæ z ludŸmi innych wyznañ. Ka¿dy rozs¹dnie myœl¹cy cz³owiek, bez wzglê-
du na to, jak pojmuje swojego Boga, w którego wierzy, wie, ¿e szanowanie drugiego
cz³owieka, mi³oœæ, wspó³czucie, troska o dzieci i rodziny jest najwiêkszym dobrem
i podstaw¹ przykazañ, jakie nak³ada na niego jego religia. Ale nawet i j¹ ludzie po-
trafi¹ zinterpretowaæ w ten sposób, by dawa³a mu prawo zabijania innych ludzi,
czynienia ze swoich dzieci ¿ywych bomb. Ile nienawiœci musi byæ w sercach takich
ludzi, którzy zabijaj¹ dla swojego Boga?

Tarot to kolorowe obrazki namalowane na ma³ych kartonikach. Nie s¹ wiêc niebez-
pieczne. Tylko cz³owiek mo¿e wykorzystaæ je w z³ym celu. Wszystko, co stworzy³, co
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odkry³, co wynalaz³, mo¿e byæ wykorzystane przez niego dla dobra cz³owieka lub
przeciwko niemu. Tarot w rêkach cz³owieka zaburzonego psychicznie, niedowarto-
œciowanego, poszukuj¹cego w³adzy i kontroli nad innymi, cz³owieka z mani¹ wielko-
œci mo¿e przynieœæ ogromne szkody ludziom, którzy do niego przyjd¹. Straszenie lu-
dzi œmierci¹, chorob¹, nieudanym ¿yciem, nieszczêœciami jest nieetyczne i szkodliwe.

Tarot jest psychologi¹, która przemawia do cz³owieka nie s³owami, tak jak psycho-
logia akademicka, tylko symbolami, archetypami, obrazami. Jeœli ktoœ zastana-

wia siê nad swoim ¿yciem, nad trudnymi doœwiadczeniami przesz³oœci,

stara siê je zrozumieæ, zmieniæ siê, otworzyæ na ludzi, wybaczyæ, zaakcep-

towaæ siê, byæ lepszym, bardziej systematycznym i wymagaj¹cym w sto-

sunku do siebie, uczy siê braæ odpowiedzialnoœæ za swoje czyny i decyzje,

to czyni tylko dobro zarówno dla siebie, jak i innych. Szuka bowiem sensu

swojego istnienia na Ziemi, swojej prawdziwej to¿samoœci, swojej drogi do

dobra, do bycia sob¹, do Boga. Nie mo¿e tym nikomu zaszkodziæ!

Dlatego tak ogromn¹ uwagê w tym kursie bêdziemy zwracaæ na etykê i zasady
w kontakcie ze sob¹ i drugim cz³owiekiem.

Kto interesuje siê Tarotem

Tarotem interesuj¹ siê ró¿ni ludzie, w ró¿nym wieku, z ró¿nym wykszta³ceniem,
wykonuj¹cy ró¿ne zawody. £¹czy ich jedno – szukaj¹ odpowiedzi na swoje pytania.

W grupach na kursach spotykaj¹ siê ludzie od 20 do 70 lat (a nawet wiêcej!). W ró¿-
nym wieku bowiem zaczynaj¹ sobie zadawaæ pytania i odczuwaj¹ nieodpart¹ po-
trzebê, wrêcz koniecznoœæ, bez wzglêdu na wiek, wykszta³cenie, na to, co inni po-
wiedz¹, by znaleŸæ na nie odpowiedzi. Statystycznie wiêcej kobiet szuka ni¿ mê¿-
czyzn. Mo¿na to jednak ³atwo wyt³umaczyæ tym, ¿e to kobiety s¹ raczej emocjonal-
ne, a mê¿czyŸni intelektualni. Kobiety maj¹ dominuj¹c¹ raczej praw¹ pó³kulê,
a mê¿czyŸni lew¹. Dlatego te¿ powstaj¹ nieporozumienia miêdzy obiema p³ciami
w komunikacji. Czasami mo¿na nawet odczuæ, jakby kobiety i mê¿czyŸni pochodzili
z innych planet: kobiety z Wenus, a mê¿czyŸni z Marsa.

Zanim przejdziemy do kolejnych dwóch kart, tj. 2 Papie¿ycy i 3 Cesarzowej,
chcia³abym opowiedzieæ Ci bajkê o znakach Zodiaku, o której wspomina³am
w ostatnim zeszycie. Mo¿esz siê z niej du¿o dowiedzieæ i pamiêtaæ o niej, gdy bê-
dziesz siê spotyka³ z ludŸmi. Obok symboliki kart warto zbieraæ dodatkowe infor-
macje, jakie ukryte s¹ np. w astrologicznych znakach zodiaku.

Za 7 górami, za 7 rzekami pewnego ranka Bóg stan¹³ przed swoimi 12 dzieæmi, któ-
rym przekaza³ zal¹¿ek ludzkiego ¿ycia. Ka¿de dziecko kolejno stawa³o przed nim,
aby przyj¹æ w pokorze jego dar i wys³uchaæ s³ów misji, z jak¹ mia³o udaæ siê w œwiat
ludzki na Ziemiê.

Tobie BARANIE jako pierwszemu z moich dzieci dajê moje nasienie. Masz zaszczyt
je zasiaæ. Ka¿de nasienie, które wysiejesz, ma rozmno¿yæ siê w Twoich rêkach milion
razy. Nie bêdziesz jednak mia³ czasu na to, by widzieæ, jak wzrasta, gdy¿ wszystko,
co zasadzisz, bêdzie rodzi³o nowe, które musisz znowu siaæ. Bêdziesz pierwszym,
który nasyci ludzkiego ducha moimi ideami. Twoim zadaniem nie jest jednak ani
podtrzymywanie idei, ani stawianie jej w w¹tpliwoœæ. Twoje ¿ycie to czyn, a jedynym
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nie uwagi na pogl¹dy innych ludzi, nieumiejêtnoœæ aktywnego s³uchania, niepozwalanie
sobie na zmianê przekonañ i pogl¹dów. SprawdŸ, jak jest w Twoim przypadku.

Minusem kó³ka w otoczeniu wiêkszych mo¿e byæ perfekcjonizm, nieumiejêtnoœæ
szanowania siebie za dotychczasowe osi¹gniêcia, ci¹g³e wewnêtrzne napiêcie i prze-
konanie, ¿e inni s¹ zawsze lepsi... Zawsze ta dualnoœæ...

Ka¿da z tych odpowiedzi jest wskazówk¹ do wewnêtrznego mechanizmu odbioru œwiata.

Pierwsza odpowiedŸ sygnalizuje, ¿e jesteœ cz³owiekiem, który nieœwiadomie w swoim
¿yciu koncentruje siê zawsze na tym, co ma, a nie na tym, czego nie ma. To s¹ typowi
optymiœci. W najtrudniejszych sytuacjach staraj¹ siê znaleŸæ jakieœ drogi wyjœcia,
najlepsze w danej sytuacji. Jeœli podchodz¹ tak do wyzwañ ¿yciowych, zawsze coœ
osi¹gaj¹, gdy¿ tak ³atwo siê nie poddaj¹. Ich dialog wewnêtrzny brzmi np. tak: „Smut-
no mi, ¿e rozsta³em siê z Ew¹. Nie mog³em jej zatrzymaæ przecie¿ na si³ê. Wiem, ¿e to
mnie jeszcze trochê bêdzie bola³o. Gdyby nie ona, nie mia³bym tylu wspania³ych prze-
¿yæ. Zawsze bêdê pamiêta³ nasz zwariowany wyjazd w góry i ka¿dy dzieñ, który tam
prze¿yliœmy. To ona rozbudzi³a we mnie pasjê zdobywania wiedzy i dziêki niej skoñ-
czy³em studia. Mam teraz zawód, który daje mi mnóstwo satysfakcji... Dosta³em od
niej „kamieñ szczêœcia” i mo¿e pomo¿e mi tym razem... Kto wie? Muszê porozmawiaæ
z Robertem. On zawsze umie mnie wys³uchaæ i powiedzieæ coœ m¹drego.”

Druga odpowiedŸ sygnalizuje koncentrowanie siê na tym, czego siê nie ma.

Jest to najgorsze, co mo¿na sobie samemu zaserwowaæ w ¿yciu, gdy¿ o wiele wiêcej nie
mamy, nie umiemy, nie znamy... Oparcie siê na takiej pustce powoduje popadanie w sta-
ny paniki, depresji, nieumiejêtnoœci radzenia sobie z trudnoœciami. Taki cz³owiek robi to
oczywiœcie nieœwiadomie, nie zdaj¹c sobie sprawy, jak¹ krzywdê sobie wyrz¹dza.
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ÆWICZENIE 17

Spójrz teraz na drugi rysunek:

Jest to te¿ jeden z „najzwyklejszych rysunków”. Zaraz sam siê przekonasz, ile mo¿-

na siê z niego dowiedzieæ.

Zastanów siê, jak byœ podpisa³ ten rysunek, oczywiœcie bez zastanawiania siê

i kombinowania, co mo¿e znaczyæ pierwsza, a co druga odpowiedŸ:

� Kubek do po³owy pe³en.

� Kubek do po³owy pusty.

Rys. 5
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W tym momencie przerwij i nie czytaj dalej, gdy¿ nie poznasz swojej odpowiedzi,
a wiêc siebie.

Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e to tylko taki prosty rysunek. Odnosimy oczy-
wiœcie wra¿enie, ¿e to kó³ko w otoczeniu mniejszych jest wiêksze, ale to tylko
z³udzenie. Oba kó³ka s¹ takie same. Te rysunki mo¿na interpretowaæ tak¿e o wiele
g³êbiej, jak wszystko, co nas otacza i co dzieje siê w naszym ¿yciu, jak wszystko, co
nas spotyka. Mo¿e myœlisz teraz, ale jak? W tym kursie uczysz siê przede wszystkim
symbolicznego postrzegania tego, co widzisz. Tego w³aœnie dotyczy drugie postawio-
ne Ci pytanie. Daje ono bardzo g³êbok¹ odpowiedŸ na pytania o Twoje mechanizmy
postêpowania. Jeœli chcia³byœ byæ kó³kiem w otoczeniu mniejszych, byæ mo¿e lubisz,
by Ciê widziano, lubisz czuæ siê lepszy, m¹drzejszy.

Pamiêtaj, ¿e nie chodzi tu o ocenê, czy coœ jest dobre czy z³e, tylko o stwier-
dzanie faktów i uczenie siê z nich...

Wa¿ne jest, by wiedzieæ o sobie jak najwiêcej, by póŸniej móc zwróciæ uwa-

gê cz³owiekowi, z którym bêdziesz rozmawia³ na jak najwiêksz¹ iloœæ wa¿-

nych dla niego rzeczy. To on ma oceniaæ, czy to dla niego dobre czy z³e, czy chce
coœ zmieniæ czy te¿ nie... Najpiêkniejsze w rozmowie z drugim cz³owiekiem

jest prowadzenie go do jego w³asnych odkryæ.

Najwa¿niejsze dla nas bowiem s¹ te prawdy, które odkrywamy sami dla siebie...

W takim mechanizmie postêpowania jest biernoœæ. Jeœli jestem najlepszy, to po co
staraæ siê o wiêcej, o dalsze kszta³cenie, zdobywanie nowych umiejêtnoœci, wiedzy.

Jeœli wybra³eœ to drugie kó³ko w otoczeniu wiêkszych od siebie, jest w Tobie chêæ uczenia
siê ci¹gle nowych rzeczy, by dorównaæ tym, którzy maj¹ wiêcej doœwiadczenia, wiedzy.
Tacy ludzie s¹ dla Ciebie wzorem, motywacj¹ do stawiania sobie coraz wy¿szej poprzecz-
ki. Bycie ka¿dym z tych kó³ek ma swoje blaski i cienie, tak jak karty. Warto wiêc zawsze
byæ w z³otym œrodku, by nie popadaæ w skrajnoœci. Minusem kó³ka w otoczeniu mniej-
szych mo¿e byæ zarozumia³oœæ i przekonanie, ¿e zawsze siê jest najlepszym, niezwraca-
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Oto pierwszy rysunek:

Które z kó³ek w œrodku jest wiêksze?

Którym kó³kiem w œrodku chcia³byœ byæ?

Rys. 4

czynem, jaki nak³adam na Ciebie, jest nastêpuj¹ce pos³anie: Zacznij uœwiadamiaæ
ludziom moje Stworzenie, moje dzie³o. Za Twoj¹ dobr¹ pracê dajê Ci cnotê poczucia
w³asnej godnoœci. I Baran odszed³ na swoje miejsce.

Tobie BYKU dajê si³ê stworzenia czegoœ z nasienia, które dostajesz ode mnie. Twoje
zadanie jest ogromne i wymaga cierpliwoœci, gdy¿ musisz ukoñczyæ to, co zosta³o tyl-
ko zaczête. W innym razie nasienie zostanie rozwiane przez wiatr i nic z niego nigdy
nie wyroœnie. Twoim zadaniem nie jest zadawanie pytañ, zmiana pogl¹dów, zdawa-
nie siê na innych przy wykonywaniu tej misji, któr¹ Ci powierzam. Za to darujê Ci
si³ê. Wykorzystaj j¹ m¹drze. I Byk odszed³ na swoje miejsce.

Tobie BLI�NIAKU dajê pytania bez odpowiedzi, abyœ mia³ dla wszystkiego, co spo-
tkasz zrozumienie, co dzieje siê wokó³ cz³owieka. Nie bêdziesz nigdy wiedzia³, dla-
czego ludzie mówi¹ lub s³uchaj¹, ale poszukuj¹c odpowiedzi na pytania, znajdziesz
dar wiedzy. I BliŸniak odszed³ na swoje miejsce.

Tobie RAKU dajê zadanie nauczenia ludzi uczucia. Chcê, abyœ doprowadza³ ich do
œmiechu i p³aczu, aby wszystko, co widz¹ i myœl¹, osi¹gnê³o wewnêtrzne bogactwo.
Za to otrzymasz ode mnie dar rodziny, abyœ powiêksza³ tak swoje bogactwo. I Rak
odszed³ na swoje miejsce.

Tobie LWIE dajê zadanie objawienia œwiatu mojego Stworzenia w pe³ni jego blas-
ku. Ale musisz chroniæ siê przed dum¹ i pamiêtaæ zawsze o tym, ¿e to jest moje dzie-
³o, nie Twoje. Jeœli o tym zapomnisz, ludzie bêd¹ Tob¹ gardziæ. Znajdziesz wiele ra-
doœci w swojej pracy, jeœli bêdziesz w³aœciwie j¹ wykonywa³. Za to otrzymujesz ode
mnie dar honoru. I Lew odszed³ na swoje miejsce.

Ty PANNO dostajesz zadanie sprawdzenia, co cz³owiek zrobi³ z mojego Stworzenia.
Masz zbadaæ dok³adnie wszystkie drogi ¿ycia cz³owieka i pokazaæ mu jego pomy³ki,
aby dziêki Tobie moje Stworzenie mog³o pozostaæ doskona³e. Za to dajê Ci dar ja-
snych i klarownych myœli. I Panna odesz³a na swoje miejsce.

Tobie WAGO dajê zadanie s³u¿enia cz³owiekowi, aby nie zapomnia³ o swoich obo-
wi¹zkach wobec bliŸnich. Poka¿ mu, ¿e musi nauczyæ siê wspó³pracy i patrzenia na
swoje czyny z innego punktu widzenia. Posy³am Ciê wiêc wszêdzie tam, gdzie nie-
zgoda. Za Twoje starania dajê Ci mi³oœæ. I Waga odesz³a na swoje miejsce.

Tobie SKORPIONIE dajê bardzo trudne zadanie. Bêdziesz zdolny poznaæ charak-
ter cz³owieka, ale nie pozwalam Ci mówiæ nic o tym, czego siê nauczysz. Czêsto bê-
dziesz przez to cierpia³. W swoim bólu odwrócisz siê ode mnie. Zapomnisz, ¿e to nie
ja powodujê cierpienie, tylko wypaczenie mojej idei. Zobaczysz tak du¿o w cz³owie-
ku, ¿e ujrzysz w nim zwierzê. Sam bêdziesz musia³ prowadziæ tak zawziêt¹ walkê
z instynktami zwierzêcymi w sobie samym, ¿e stracisz z oczu swoj¹ w³asn¹ drogê,
ale gdy w koñcu wrócisz do mnie, otrzymasz ode mnie najwiêkszy dar – œwiadomoœæ.
I Skorpion odszed³ na swoje miejsce.

Twoim zadaniem STRZELCU jest zanieœæ ludziom uœmiech, gdy¿ wskutek niezrozu-
mienia mojej idei bêd¹ rozgoryczeni. Œmiechem dasz ludziom nadziejê, a dziêki niej
zwróc¹ oczy swoje na mnie. Zetkniesz siê z wieloma istnieniami na Ziemi, nawet jeœli
choæ na chwile. W ka¿dym ¿yciu jednostki czuæ bêdziesz niepokój. Tobie Strzelcu dajê
dar nieskoñczonej obfitoœci, abyœ móg³ wystarczaj¹co daleko rozwin¹æ swoj¹ si³ê, aby
rozumem rozœwietliæ ciemne zakamarki ¿ycia. I Strzelec odszed³ na swoje miejsce.
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Od Ciebie KOZIORO¯CU ¿¹dam trudu nauczenia ludzi pracy. Nie masz ³atwego
zadania, gdy¿ starania wszystkich ludzi bêd¹ na Twoich barkach. Za brzemiê Two-
ich ciê¿arów sk³adam na Twoje rêce odpowiedzialnoœæ za cz³owieka. I Kozioro¿ec
odszed³ na swoje miejsce.

Tobie WODNIKU dajê przeczucie przysz³oœci, aby ludzie umieli dostrzegaæ inne mo¿-
liwoœci w swoim ¿yciu. Doznasz bólu samotnoœci, gdy¿ nie pozwolê Ci na personifika-
cjê mojej mi³oœci. Za to, ¿e poka¿esz ludziom inne drogi, otrzymasz ode mnie dar wol-
noœci, abyœ móg³ ni¹ s³u¿yæ ludzkoœci zawsze wtedy, gdy bêdzie jej potrzebowa³a.

Tobie RYBO dajê najtrudniejsze zadanie ze wszystkich. Masz zebraæ zmartwienia
wszystkich ludzi i oddaæ mi je. Twoje ³zy bêd¹ ostatecznie moimi ³zami. Cierpienie,
jakie weŸmiesz na siebie, jest nastêpstwem ludzkiego niezrozumienia mojej idei, ale
powinnaœ im wybaczyæ, aby mogli zacz¹æ jeszcze raz. Za spe³nienie tego najtrudniej-
szego zadania otrzymasz ode mnie najwiêkszy prezent ze wszystkich. Bêdziesz jedy-
nym moim dzieckiem, które mnie rozumie. Dar ten jednak nale¿eæ bêdzie wy³¹cznie
do Ciebie. Jeœli spróbujesz siê nim podzieliæ z innymi, nikt Ciê nie bêdzie s³ucha³.
I Ryba odesz³a na swoje miejsce.

Bóg powiedzia³ teraz: „Ka¿dy z Was posiada cz¹stkê mojej idei. ¯aden z Was nie mo¿e
pomyliæ jej z ca³oœci¹ lub te¿ wymieniæ jej na inn¹. Ka¿dy z Was jest pe³ni¹, ale ¿aden
z Was nie dowie siê o tym, póki wszyscy w 12 nie staniecie siê jednoœci¹. Dopiero wtedy
ka¿dy z Was ujrzy ca³oœæ mojej idei”. Dzieci odesz³y zdecydowane uczyniæ wszystko,
aby móc przyj¹æ jego dar. ¯adne jednak nie rozumia³o swojego zadania i znaczenia
daru i gdy zmieszane tym wróci³y do Boga, ten powiedzia³: „Ka¿dy z Was myœli, ¿e dar
innego jest lepszy od tego, który dosta³, dlatego zezwalam Wam na ich wymianê”.

W tym momencie ka¿de dziecko by³o oczarowane mo¿liwoœciami swojego zadania. Ale
Bóg uœmiechn¹³ siê tylko i doda³: „Bêdziecie przychodziæ do mnie wiele razy i prosiæ,
aby zwolni³ Was z wykonania zadania, które Wam powierzy³em. Za ka¿dym razem
spe³niê Wasze ¿yczenie. Przejdziecie liczne inkarnacje, zanim spe³nicie ca³kowicie
swoje pierwotne zadanie, jakie przewidzia³em dla Was. Dajê Wam nieskoñczenie wie-
le czasu na to. Dopiero po spe³nieniu zadania mo¿ecie wróciæ do mnie...”.
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ÆWICZENIE 1

Ciekawa jestem, jakie refleksje obudzi³a w Tobie ta „bajka”? Jakim znakiem zodia-

ku jesteœ i co mówi ten znak o Tobie?

Dla uzupe³nienia pragnê podaæ Ci tak¿e przes³anie ka¿dego znaku, w którym czêsto

tkwi wskazówka odnoœnie mechanizmu postêpowania ludzi spod tego znaku. Co

mówi¹ wiêc ludzie spod poszczególnych znaków, id¹c przez œwiat?

Baran – Ja jestem...

Byk – Ja mam...

BliŸniak – Ja myœlê...

Rak – Ja czujê…

Lew – Ja chcê...

zie koncentracyjnym... Nie da siê opisaæ tego, co tam prze¿yli ludzie... Jeœli ktoœ tam
nie jest w stanie sobie wyobraziæ ogromu cierpienia, bólu, rozpaczy i bezsilnoœci.
Jeszcze wiele lat po wojnie musia³am siê leczyæ, by poradziæ sobie ze strachem przed
g³odem... Do lat 50. zbiera³am suchy chleb, by mieæ na wszelki wypadek. Tam w obo-
zie wytrzymali Ci, którzy mieli w sobie nie wiadomo sk¹d niesamowit¹ wolê ¿ycia.
Ja te¿ j¹ mia³am i mo¿e dlatego dzisiaj ¿yjê. Ona by³a nasz¹ broni¹, tak¹ bu³aw¹,
która dawa³a si³ê duchow¹.

Adam, lat 28

Mnie s³owo „wola” kojarzy siê z wewnêtrzn¹ si³¹ i wiar¹, dziêki której przeszed³em
przez okres odwyku z narkotyków. Nigdy nie przypuszcza³em, jak silne mo¿e staæ
siê uzale¿nienie od nich... Kto pierwszy raz bierze, nie zdaje sobie z tego sprawy, co
robi. Gdyby nie ta wola, chyba mnie by ju¿ nie by³o. Moi „przyjaciele”, z którymi
æpa³em, nie ¿yj¹ ju¿. Bardzo d³ugo leczy³em siê... Zap³aci³em niesamowit¹ cenê za
ten pierwszy raz, ale ten koszmar mam ju¿ za sob¹. Odzyska³em siebie i panowanie
nad swoim ¿yciem. To mój najwiêkszy sukces!

Twoja karteczka
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Rys. 3. Twoja karteczka

ÆWICZENIE 16

Teraz dla rozrywki ponownie kilka rysunków dla sprawdzenia swojego odbioru œwia-

ta. Wielu ludzi jest zaskoczonych tymi rysunkami. Jak to mo¿liwe, abym widzia³ coœ,

czego nie ma, a nie widzia³ czegoœ, co jest?

S¹ to idealne æwiczenia uwra¿liwiaj¹ce Ciê na umiejêtne patrzenie na karty i ich

interpretacjê. Aby zobaczyæ w rysunku coœ, czego nie widzisz, musisz zmieniæ przy-

porz¹dkowanie szczegó³ów i pozwoliæ, aby z nich utworzy³ siê inny obraz. Podobnie

jest z przekonaniami. Aby je zmieniæ, nale¿y najpierw otworzyæ siê na prawdê innych

ludzi, spojrzeæ na ¿ycie, na siebie, na ludzi, na ró¿ne sytuacje z ich punktu widzenia

i pozwoliæ sobie patrzeæ na nie ich oczami. Tylko wtedy mo¿esz zobaczyæ to, co

widz¹ inni. Ta umiejêtnoœæ stanie siê Twoim najwiêkszym skarbem, bo pozwoli Ci

w jednej karcie widzieæ mnóstwo obrazów, mnóstwo interpretacji w zale¿noœci od

rozk³adu i osoby, do której mówisz.
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„z”

Sygnalizuje zada-
nia praktyczne, których 
rozwiązanie znajduje 

się na końcu lekcji
(jeśli jest taka potrze-

ba).

https://eskk.pl/kurs-tarot


Afirmacje

Zapamiêtaj, ¿e nie piszesz ich po to, aby je wysy³aæ. S¹ Ci potrzebne, by przyjrzeæ siê
swoim wspomnieniom, odczuciom, têsknotom, deficytom, lêkowi, z³oœci. Papier
zniesie wszystko, a Tobie æwiczenie to mo¿e pomóc. Nawet jeœli Twoja mama nie
¿yje, nie znaczy to, ¿e nie mo¿esz napisaæ tego listu. Rozliczasz siê ze swoimi uczu-
ciami. One s¹ w Tobie. Nieobecnoœæ mamy w niczym Ci nie przeszkadza.

Chcê Ciê tak¿e uprzedziæ, ¿e napisanie tych listów nie jest ca³kiem ³atw¹ spraw¹.

Czêsto zdarza siê, ¿e ludzie przez parê dni nie mog¹ siê zabraæ do tego, a gdy ju¿
usi¹d¹ gotowi, okazuje siê, ¿e nie wiedz¹, jak ten list maj¹ zatytu³owaæ...

Ciekawe, jak to bêdzie w Twoim przypadku?

Karteczka

W poprzednim zeszycie mia³eœ zastanowiæ siê nad skojarzeniami do s³owa „Wola”.

Oto wypowiedzi, które pozwol¹ Ci poznaæ pogl¹dy innych ludzi.

Ewa, lat 68

Wola... Gdy tylko zobaczy³am to s³owo, coœ mn¹ szarpnê³o i ca³a dygocê... To strach,
o którym myœla³am, ¿e dawno zapomnia³am. Z tym s³owem kojarzy mi siê niesamo-
wity strach, jakiego nigdy w ¿yciu nie czu³am... tylko wtedy... Nie wiem, czy uda mi
siê wam o tym powiedzieæ, bo czujê, ¿e œciska mi gard³o i bêdê p³akaæ... By³am w obo-
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ÆWICZENIE 14

Powtarzaj w myœli lub g³oœno, mo¿liwie jak najczêœciej, nastêpuj¹ce afirmacje:

1. Kocham swoj¹ mamê.

2. Wybaczam jej...

3. Dziêkujê jej za....

4. Jestem najlepsz¹ matk¹ dla swojego wewnêtrznego dziecka.

5. Jestem szczêœliwa, ¿e jestem kobiet¹. (dla kobiet)

6. Akceptujê swoj¹ wewnêtrzn¹ wra¿liwoœæ. (dla mê¿czyzn)

7. Seks jest dobry.

8. Akceptujê swoje potrzeby bycia atrakcyjn¹ kobiet¹.

ÆWICZENIE 15

1. Napisz list do swojej mamy jako dziecko. Napisz jej, co pragniesz dostaæ od niej,

us³yszeæ? (list napisz lew¹ rêk¹).

2. Napisz do niej drugi list ju¿ jako cz³owiek doros³y. Przyjrzyj siê, jaki macie kon-

takt, co w nim jest dobrego, co zaburzaj¹cego. (napisz go praw¹ rêk¹)

Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego zeszytu, chcia³abym, byœ przyjrza³ siê
etapom ¿ycia cz³owieka z psychologicznego punktu widzenia. Bêdzie Ci to bardzo
pomocne we w³aœciwej interpretacji rozk³adów. Karty oznaczaj¹ bowiem co innego
dla 7-letniego dziecka, dla 17-letniego ch³opca, dla m³odego mê¿czyzny czy kobiety,
a co innego dla 60-letniego cz³owieka. Warto wiêc uczyæ siê powoli wszystkie-

go, co zwi¹zane jest z cz³owiekiem, byæ uwa¿nym na nowe szczegó³y, które

pozwol¹ zg³êbiaæ tajemnicê Tarota, lepiej go rozumieæ, uczyni¹ nas bar-

dziej wra¿liwymi na „drobiazgi”, dziêki którym nasza rozmowa z drugim

cz³owiekiem stanie siê g³êbsza, bardziej profesjonalna, psychologicz-

no-ezoteryczna, a nie wró¿biarska. Zrozumienie tego rytmu ¿yciowego po-

zwoli Ci dokonaæ g³êbszego wgl¹du w wêdrówkê G³upca przez archetypal-

nych 21 stacji ¿yciowych cz³owieka na Ziemi.

ZESZYT 3 7

Panna – Ja analizujê…

Waga – Ja uwa¿am…

Skorpion – Ja po¿¹dam…

Strzelec – Ja widzê…

Kozioro¿ec – Ja wykorzystujê…

Wodnik – Ja wiem…

Ryby – Ja wierzê…

I jeszcze jedno ciekawe pytanie: Czego ma nauczyæ siê cz³owiek spod danego znaku

zodiaku?

Baran – cierpliwoœci i dyplomacji

Byk – dystansu

BliŸniak – kontroli umys³u

Rak – wnikliwoœci

Lew – pokory

Panna – tolerancji

Waga – zdecydowania

Skorpion – przebaczenia

Strzelec – powœci¹gliwoœci

Kozioro¿ec – towarzyskoœci

Wodnik – ciep³a

Ryby – wytrzyma³oœci

Mo¿e i jest trochê prawdy w tej wiedzy?

9
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0–6 lat

To najwa¿niejszy okres w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. To moment, kiedy cz³o-
wiek przychodzi na Ziemiê, bierze pierwszy oddech (doœwiadcza fizycznie ¯ywio³u
Powietrza), zostaje pierwszy raz obmyty wod¹ (poznaje ¯ywio³ Wody), dostaje swoje
pierwsze ³ó¿eczko (¯ywio³ Ziemi), reaguje mocno na pora¿aj¹cy jego oczy strumieñ
œwiat³a (¯ywio³ Ognia). Kiedyœ u schy³ku swoich dni, gdy bêdzie st¹d odchodzi³, po-
wietrze przestanie nape³niaæ jego p³uca, jego cia³o przestanie przyjmowaæ Wodê,
skurczy siê, jego oczy po¿egnaj¹ siê ze œwiat³em (¯ywio³em Ognia). Ostatecznie uda
siê pod Ziemiê, gdzie z³o¿one zostan¹ jego zw³oki.

To okres, który staje siê naszym „skarbem” bez wzglêdu na to, jak go postrzegamy.
To w³aœnie doœwiadczenia dzieciñstwa decyduj¹ o przysz³ym ¿yciu cz³owieka. Jeœli
cz³owiek nie dostanie czegoœ w tym okresie do swojego worka G³upca, nie bêdzie po-
trafi³ tego daæ, gdy¿ sam nie bêdzie tego mia³.

Nie mo¿na daæ nikomu czegoœ, czego siê samemu nie ma.

Dlatego tak istotn¹ rolê w ¿yciu dziecka odgrywaj¹ rodzice: dla ch³opca pierwsza ko-
bieta, dla dziewczynki pierwszy mê¿czyzna. Te pierwsze zwi¹zki maj¹ ogromny
wp³yw na przysz³e relacje partnerskie. Dla dziewczynki to matka jest nieœwiadomym
wzorem bycia kobiet¹, a dla ch³opca ojciec bycia mê¿czyzn¹. Wspó³czesna rodzina
prze¿ywa kryzys rozpadu, dlatego tak wielu mê¿czyznom trudno podj¹æ rolê bycia
mê¿czyzn¹, jeœli nie mieli ojca, swojego mêskiego pierwowzoru. Wielu mê¿czyzn tra-
fia na terapiê z podstawowym pytaniem: Co to znaczy byæ mê¿czyzn¹? Zwróæ uwagê,
¿e w domu zazwyczaj babcia zajmuje siê wychowaniem dzieci, gdy¿ mama musi pójœæ
do pracy. Z uwagi na trudne warunki mieszkaniowe m³ode ma³¿eñstwo mieszka z te-
œciami. Trudno im tak naprawdê byæ rodzicami, gdy czuj¹ siê strofowani przez w³as-
nych rodziców, którzy ci¹gle lepiej wiedz¹, jak maj¹ ¿yæ, jakie meble kupiæ, gdzie po-
stawiæ ³ó¿eczko dziecka, co mu dawaæ do jedzenia, jak je wychowywaæ itd. Dzieci tra-
fiaj¹ do ¿³obka, przedszkola, szko³y podstawowej, œredniej, gdzie przewa¿aj¹ kobiety.
Jest to trudne zarówno dla ch³opca, jak i dziewczynki.

Ty tak¿e powinieneœ zacz¹æ szukaæ odpowiedzi na swoje pytania w tym okresie w re-
lacji z mam¹ „Cesarzow¹” i tat¹ „Cesarzem”.

W tym okresie wiele dzieci opowiada, ¿e widzi duchy albo babciê, która zmar³a, bra-
ciszka czy siostrzyczkê. Doroœli boj¹ siê takich wyznañ, wiêc wol¹ ich nie s³uchaæ
lub ignorowaæ, lub twierdziæ wprost, ¿e im siê coœ przywidzia³o albo ¿e k³ami¹. War-
to wiêc byæ uwa¿nym na to, co mówi¹ dzieci, gdy¿ do tego okresu s¹ chodz¹c¹ czyst¹
„nieœwiadomoœci¹” nieska¿on¹ jeszcze socjalizacj¹, globalizacj¹, reklam¹, poczu-
ciem bycia lepszym, bo ma siê lepsze zabawki, lalki, ubrania. Dzieci mówi¹ wiele

bardzo g³êbokich prawd, jeœli zechce siê je us³yszeæ. Ci, którzy s³uchaj¹ dzie-
ci, mog¹ siê od nich wiele nauczyæ.

8 TAROT

Pytania do pracy wewnêtrznej

ZESZYT 3 29

Poni¿ej wpisz swoje zdania, które s¹ dla Ciebie wa¿ne:

– ................................................................................................................

– ................................................................................................................

– ................................................................................................................

– ................................................................................................................

– ................................................................................................................

ÆWICZENIE 13

Odpowiedz na poni¿sze pytania:

1. Kim jest dla Ciebie mama?

2. Jeœli sama jesteœ matk¹, jak¹ mi³oœci¹ darzysz dzieci?

3. Jakie pogl¹dy i przekonania masz na temat swojej mamy?

4. Co lubisz w niej, a czego nie lubisz?

5. Jak¹ matk¹ chcia³abyœ byæ sama?

6. Czego nie potrafisz w stosunku do swoich dzieci?

7. Jakiej mamy pragn¹³eœ dla siebie?

8. Jakich oczekiwañ nie spe³ni³a Twoja mama?

9. Jak¹ mamê maj¹ Twoje dzieci?

Pytania dla kobiet:

1. Jak czujesz siê w swoim ciele?

2. Czy podobasz siê sobie?

3. Czy akceptujesz swoje cia³o?

4. Jakie pogl¹dy s³ysza³aœ na temat seksu?

5. Jak realizujesz swoje potrzeby seksualne?

6. Jak chcia³abyœ je realizowaæ?

Pytania dla mê¿czyzn:

1. Jak pamiêtasz swoj¹ mamê?

2. Jak¹ mam¹ by³a dla Ciebie?

3. Co lubi³eœ w mamie?

4. Czy tego nie szukasz nieœwiadomie u kobiet swojego ¿ycia?

5. Z jak¹ kobiet¹ jesteœ teraz?

6. Z jak¹ kobiet¹ chcia³byœ byæ?

7. Jakie kobiety podobaj¹ Ci siê?

8. Co chcia³byœ daæ kobiecie swojego ¿ycia?

9. Co chcia³byœ od niej dostaæ?

10

Informacje zasługujące na szczegól-
ną uwagę, cytaty, drukowane są w 
specjalnej ramce.
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Cienie

Nadmierna ¿¹dza w³adzy, rozwi¹z³oœæ, wulgarnoœæ, zaborczoœæ, niep³odnoœæ, oziê-
b³oœæ seksualna, niewiernoœæ, odmowa ci¹¿y, strach przed posiadaniem dzieci.

Medytacja

28 TAROT

ÆWICZENIE 12

Zapal œwieczkê i wejdŸ w medytacjê, tak jak siê nauczy³eœ.

WyobraŸ sobie, ¿e cofasz siê w czasie do okresu swojego dzieciñstwa, gdy mia³eœ

3–4 lata... Mo¿e Ci siê wydawaæ, ¿e nic nie pamiêtasz z tego okresu... To nie jest

teraz wa¿ne... Zaufaj swojej nieœwiadomoœci... Ona wie i pamiêta ka¿d¹ minutê

Twojego ¿ycia, od czasu, gdy przyszed³eœ na œwiat od pierwszego spojrzenia na

œwiat, od pierwszego oddechu, od pierwszego dŸwiêku...

Przypomnij siebie ze zdjêcia... albo wyobraŸ sobie, jak mog³eœ wtedy wygl¹daæ.

Jak wygl¹da³o Twoje ¿ycie? Gdzie mieszka³eœ? Jak wygl¹da³ Twój pokój?

Kto by³ z Tob¹? Kto opowiada³ Ci bajki? Kto tuli³, gdy przyœni³ Ci siê z³y sen?

Kto Ciê pociesza³, gdy chorowa³eœ? Kto dodawa³ otuchy, gdy szed³eœ do przedszko-

la, do szko³y, gdy zmienia³eœ kolejne szko³y?

Zazwyczaj jest to mama... Jak j¹ pamiêtasz z tamtego czasu? Co pamiêtasz najbar-

dziej? Mo¿e zapach mamy? Mo¿e ciep³o jej dotyku, gdy g³aska³a Ciê, gdy zasy-

pia³eœ? Mo¿e wyraz radoœci w jej oczach na Twój widok za ka¿dym razem, gdy przy-

chodzi³a po Ciebie do przedszkola czy do szko³y?

Jeœli tak nie by³o w Twoim ¿yciu i nie pamiêtasz nic dobrego z relacji z mam¹, to

nosisz w sobie ci¹g³¹ têsknotê, by tak by³o. Co chcia³byœ us³yszeæ od swojej mamy?

Pozwól sobie pomarzyæ... To nic nie kosztuje, a poza tym jest bardzo twórcze

i lecz¹ce zranion¹ duszê...

Mo¿e takie zdania Ci pasuj¹?

– Witaj moja kochana córeczko na œwiecie!

– Witaj kochany syneczku na œwiecie!

– Tak d³ugo czeka³am na swoje dziecko.

– Cieszê siê, ¿e jesteœ dziewczynk¹!

– Cieszê siê, ¿e jesteœ ch³opczykiem!

– Jesteœ najukochañsz¹ istot¹ w moim ¿yciu!

– Jesteœ najwiêkszym skarbem w moim ¿yciu!

– Cieszê siê, ¿e jestem Twoj¹ mam¹ i mogê Ciê ca³owaæ, przytulaæ i nosiæ na rêkach.

– Bêdê zawsze po Twojej stronie bez wzglêdu na to, co siê stanie.

– Zawsze bêdê Ciê kochaæ takim, jakim jesteœ.

7–13 lat

To pierwszy etap odchodzenia dziecka od rodziców, mimo ¿e zazwyczaj rodzice nie
zdaj¹ sobie jeszcze z tego sprawy. Gdy dziecko idzie do szko³y, najwa¿niejsza staje
siê PANI, która ma zawsze racjê. Rodzice po raz pierwszy konfrontuj¹ siê z utrat¹
swojego totalitarnego autorytetu w oczach dziecka. Dla wielu matek i ojców jest to
bardzo trudne.

To bardzo wa¿ny okres, gdy z bycia „pêpkiem œwiata” nale¿y nauczyæ siê liczyæ ze zda-
niem innych cz³onków grupy, nauczyæ siê bawiæ, zawieraæ przyjaŸnie, broniæ siê. To
pierwsze kroki staj¹ce siê podwalin¹ pod przysz³e kontakty z ludŸmi. Trzynaœcie lat
natomiast to pocz¹tek dojrzewania, stawania siê ma³ym mê¿czyzn¹ lub ma³¹ kobiet-
k¹. Ch³opcy uwa¿aj¹ bardzo na swój rozwój fizyczny. Ci, którzy nie wyroœli do odpo-
wiedniego w tym wieku wzrostu, prze¿ywaj¹ g³êbokie depresje poczucia ni¿szej war-
toœci, czêsto s¹ odrzucani przez grupê, wyœmiewani. Dziewczynki s¹ w tym wieku
bardziej ³agodne dla siebie. Zaczynaj¹ stawaæ siê wra¿liwe na krzywdê, staj¹ siê
„miêkkie”. Ch³opcy zaœ staj¹ siê „twardzi”. Jest to okres zmiany aktywnoœci spo³ecz-
nej i d¹¿enia do poczucia swojej to¿samoœci, wzrostu œwiadomoœci siebie, okreœlania
swoich potrzeb i pierwszych wa¿nych pogl¹dów na temat siebie, œwiata i ludzi. To
okres silnej d¹¿noœci do „bycia doros³ym”. Dzieci nieposiadaj¹ce wsparcia i potwier-
dzenia swojego dojrzewania, stawania siê „doros³ym”, siêgaj¹ po papierosy, narkoty-
ki, alkohol, seks, tzw. „akcesoria” doros³ych, by tym pokazaæ, ¿e nale¿¹ ju¿ do tej gru-
py ludzi. To d¹¿enie do tak pojmowanej „doros³oœci”, zaprzeczanie wszelkim autory-
tetom przy jednoczesnej niepewnoœci wobec swojej wartoœci i braku równowagi co do
swojego obrazu jako „mê¿czyzny”, „kobiety” jest przyczyn¹ konfliktów z tymi praw-
dziwymi doros³ymi – rodzicami i nauczycielami. M³odzie¿ staje siê czêsto agresywna,
arogancka, wulgarna. Ten bunt wobec doros³ych, wobec norm, nakazów i zakazów
sprawia, ¿e wzrasta potrzeba akceptacji grupy rówieœniczej. Na przyk³ad przynale¿-
noœæ do grupy przestêpczej jest form¹ przeciwstawienia siê rodzicom, nauczycielom,
prawu. Zadaniem nas doros³ych jest wiêc rozumienie tego okresu i stwarzanie zdro-
wych relacji z dzieæmi opartych na zrozumieniu, umiejêtnoœci s³uchania, a wiêc pod-
stawowych zasadach komunikacji, stwarzania grup rówieœniczych daj¹cych pozy-
tywne wsparcie i przekazuj¹cych zdrowy system wartoœci.

14–20 lat

To znalezienie mniej wiêcej odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? Jest to przejœcie okre-
su dojrzewania, kszta³towania siê dojrza³ego cia³a kobiety: doœwiadczenie pierwszej
miesi¹czki, pojawienie siê piersi; u mê¿czyzny zaœ: mutacja, tr¹dzik, kompleks penisa.
To tak¿e okres doœwiadczania czêsto pierwszej mi³oœci i pierwszych inicjacji seksual-
nych, które obecnie czêsto staj¹ siê decyzj¹ udowodnienia sobie, ¿e siê jest doros³ym
w oderwaniu od ¿ycia emocjonalnego, bez mi³oœci, z wieloma partnerami, by zaimpono-
waæ. M³odzie¿ takim postêpowaniem wyrz¹dza sobie ogromn¹ krzywdê, gdy¿ nie bêd¹c
dojrza³a emocjonalnie, nie umie prze¿yæ g³êbi doœwiadczenia seksualnego. Przyzwy-
czajaj¹c siê do takich scenariuszy partnerskich, skazuje siê na trudnoœci w póŸniej-
szym budowaniu g³êbokich relacji partnerskich daj¹cych prawdziwe spe³nienie.

ZESZYT 3 9
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21–27 lat

To okres dalszego kszta³cenia i w zasadzie odejœcia od rodziców, wziêcia odpowie-
dzialnoœci za swoje ¿ycie i stawania na w³asnych nogach. Bardzo czêsto zdarza siê
jednak, ¿e „doros³ym dzieciom” trudno jest odejœæ z domu, gdy¿ boj¹ siê tak napraw-
dê staæ siê odpowiedzialnym za podejmowane decyzje. Zawsze lepiej mieæ na kogo
z³o¿yæ winê: „To nie ja, to mama tak mi kaza³a”, „To nie ja wybra³am te studia, tylko
tata mi kaza³”. Te nogi „s¹ zbyt s³abe”, by udŸwign¹æ ciê¿ar tej prawdziwej

doros³oœci, o któr¹ tak siê kiedyœ walczy³o. Jeœli w tym czasie m³ody cz³owiek
za³o¿y rodzinê, a jest to w sumie regu³¹ w Polsce, rodzice wtr¹caj¹ siê do ¿ycia swo-
ich dzieci pod p³aszczykiem pomocy, daj¹c im mieszkanie, pieni¹dze na dokoñcze-
nie studiów, na nowe meble, opiekuj¹c siê dzieæmi. Wnosz¹ swoje zasady ¿ywienia,
ubierania, stylu ¿ycia, spêdzania wolnego czasu, wychowywania dzieci. Gdy niektó-
rzy z nich siêgaj¹ pamiêci¹ do tego okresu, wiedz¹, ¿e bali siê sprzeciwiæ rodzicom,
nawet powiedzieæ im, ¿e maj¹ inny pogl¹d na wychowanie swoich dzieci, ¿e pragn¹
innego dywanu czy mebli, tylko dlatego, ¿e bali siê utraciæ pomoc. Pieni¹dze staj¹
siê tutaj ogromnym atutem przetargowym. Wielu rodziców daj¹c je, daje sobie jed-
noczeœnie nieœwiadomie albo tak¿e zupe³nie œwiadomie prawo do kierowania ¿y-
ciem swoich dzieci, wnuków, podejmowania za nich decyzji, bêd¹c przekonanym, ¿e
to oni maj¹ dla nich receptê na lepsze ¿ycie. Ile to budzi zamieszania, sprzeciwu we-
wnêtrznego, niezgody, k³ótni, wiedz¹ tylko Ci, którzy maj¹ to ju¿ za sob¹, podej-
muj¹c decyzjê o odejœciu od rodziców, nie tylko tym fizycznym, wyprowadzaj¹c siê,
ale tak¿e „przecinaj¹c pêpowinê” powi¹zania emocjonalnego. Z tym ostatnim naj-
wiêcej problemów maj¹ mê¿czyŸni wychowywani przez tzw. toksyczne matki, czê-
sto samotnie. To typowe znane „teœciowe”, które sprawdzaj¹, jak synowa gotuje, czy
umie sprz¹taæ, czy jej „syneczkowi” nie dzieje siê krzywda. Zawsze maj¹c pod rêk¹
jak¹œ krytyczn¹ uwagê, która stawia synow¹ poni¿ej niej, gdy¿ to ona „matka Pol-
ka” zna siê lepiej na wychowywaniu dzieci, wie, co dla nich jest lepsze, jakie jedze-
nie, spanie, zabawy, zabawki, postêpowanie z nimi. Z tak¹ teœciow¹ nie ma o czym
rozmawiaæ, bo ona w swoim obrazie œwiata widzi „tylko swoj¹ star¹ twarz” i nie poz-
woli nikomu, by jej pokaza³, tak¿e tê m³od¹. Z podjêtej rywalizacji z teœciow¹ o „syn-
ka-mê¿a” ¿ona czêsto wychodzi jako przegrana. Jeœli siê jednak zdarzy, ¿e boj¹c siê
straciæ syna i wnuki, zdecyduje siê na zmianê, bêdzie najszczêœliwsz¹ matk¹, bab-
ci¹ i teœciow¹. Jest zaskoczona, ¿e to, o co walczy³a i w jaki sposób, by³o krzywdz¹ce
dla wszystkich osób zaanga¿owanych w tê relacjê. Póki jednak sama siê o tym nie
przekona, nie da sobie zgody na zmianê, nikt nie jest w stanie tego dokonaæ. Dlatego
te¿ warto, by rodzice byli œwiadomi tego, jak postêpuj¹ ze swoimi dzieæmi, co daj¹ im
do ich „worka” na doros³e ¿ycie. Dziêki temu, co od nich dostan¹, mog¹ byæ szczêœli-
wymi, dowartoœciowanymi ludŸmi, ufaj¹cymi sobie, buduj¹cymi szczêœliwe relacje
lub zagubionymi istotami, nieznaj¹cymi swojej wartoœci, poszukuj¹cymi ci¹gle ko-
goœ, kto powiedzia³by im, kim s¹, jacy s¹, co jest dobre, a co z³e, gdzie maj¹ pracowaæ,
co robiæ, czym siê interesowaæ, jak maj¹ ¿yæ.

Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego w tym okresie przynosi w dwóch nastêpnych okre-
sach okreœlone problemy. Zarówno m³oda kobieta, jak i m³ody mê¿czyzna nie zna
siê jeszcze i nie wie, kim jest, jakiego partnera lub partnerki poszukuje. Na pierw-
szym miejscu stoj¹ potrzeby seksualne i silna potrzeba posiadania potomstwa. Bar-
dzo czêsto poci¹gowi seksualnemu przypina siê etykietkê „Oto mi³oœæ na ca³e ¿ycie”.
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Symbol astrologiczny – Wenus

Odpowiednik w ciele – wewnêtrzne narz¹dy p³ciowe kobiety, nerki, limfa,
piersi, skóra

Test psychologiczny

Jeœli karta Cesarzowej podoba siê

Jeœli jest to m³ody mê¿czyzna, wyra¿a on tym chêæ spotkania w swoim ¿yciu kobiety
Wenus, seksualnej, namiêtnej. Jeœli jest to mê¿czyzna ¿onaty, mo¿na przypuszczaæ,
¿e jego ¿ona nie spe³nia potrzeb seksualnych i gdzieœ w zakamarkach jego umys³u
b³¹ka siê myœl o zmianie. Mo¿e w ma³¿eñstwo wdar³a siê nuda, brak czasu, roman-
tyzmu i jako partnerzy zaczêli siê od siebie oddalaæ. Seks wówczas nie jest pasjo-
nuj¹cym zajêciem dla takiej znudzonej sob¹ pary.

Jeœli jest to m³oda kobieta, to karta ta symbolizuje jej marzenia o staniu siê tak¹ ko-
biet¹ namiêtn¹, dojrza³¹, poci¹gaj¹c¹. To tak¿e wskazówka o chêci posiadania dzieci,
zrealizowaniu siê jako matka, bo Cesarzowa jest p³odnoœci¹, rozmna¿aniem i dojrze-
waniem.

W zwi¹zku z tym, ¿e Cesarzowa jest archetypem matki, mo¿e wskazywaæ na dobry
kontakt z matk¹.

Jeœli karta Cesarzowej nie podoba siê

Jeœli jest to mê¿czyzna, mo¿na wnioskowaæ, ¿e boi siê dojrza³ych, pewnych siebie,
seksualnych kobiet, znaj¹cych swoj¹ wartoœæ, niezale¿nych i otwartych w realizo-
waniu swoich potrzeb. Niewa¿ne, jak taki mê¿czyzna wygl¹da. Czêsto mo¿na byæ
zaskoczonym, ¿e tak przystojny, wykszta³cony mê¿czyzna tak naprawdê czuje siê
niedowartoœciowany i boi siê kobiet.

Jeœli jest to m³oda kobieta, mo¿e to wskazywaæ na jej strach przed akceptacj¹ swojej
dojrza³oœci seksualnej, swojego cia³a i pozwolenia sobie na realizowanie potrzeb
seksualnych.

Dla kobiety i mê¿czyzny mo¿e oznaczaæ trudny kontakt z matk¹, który jest podstaw¹
wszelkich problemów w ¿yciu doros³ym, gdy¿ matka jest pierwsz¹ kobiet¹ w ¿yciu mê¿-
czyzny, a dla kobiety pierwszym wzorem poszukiwanej kobiecoœci. Jeœli matka by³a
zimna, dominuj¹ca, mê¿czyzna bêdzie ba³ siê silnych kobiet, tak jak ba³ siê matki. Bê-
dzie jednak d¹¿y³ do kontaktu z nimi, by dostaæ od nich to, czego mu nie da³a matka.

Interpretacja karty Cesarzowej

Blaski

Matka Ziemia, p³odnoœæ, twórczoœæ, piêkno, wdziêk, macierzyñstwo, kobieta-ko-
chanka, matka, silna kobieta.

ZESZYT 3 27
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³atwo zauwa¿ysz, ¿e we wszystkich Bóg wystêpuje w 3 postaciach. W najbli¿szej
nam Bóg wystêpuje pod postaci¹ Boga Ojca, Syna Bo¿ego i Ducha Œwiêtego. To jed-
noœæ w wieloœci, spe³nienie i doskona³oœæ. Liczba 3 towarzyszy nam w ¿yciu w ró¿-
nych sytuacjach. Mówi siê do 3 razy sztuka. W bajkach wystêpuj¹ 3 wró¿ki, bohate-
rowie przechodz¹ 3 próby, jest zazwyczaj 3 braci, z których jeden jest g³upi, 3 sio-
stry, z których 2 s¹ z³e, a trzecia dobra.

Liczba karmiczna – 3 (Twórca)

Jeœli Twoj¹ liczb¹ jest w³aœnie „3”, jesteœ osob¹ twórcz¹, wra¿liw¹ i romantyczn¹.
Kobiety „3” i mê¿czyŸni „3” maj¹ zazwyczaj regularne rysy twarzy, maj¹ w sobie
piêkno, wdziêk i urok. Gdy pojawiasz siê w towarzystwie, to Ciê po prostu widaæ. Je-
steœ towarzyski, komunikatywny i pe³en humoru. Kochasz niezale¿noœæ i wolnoœæ
w ¿yciu. Twoje uzdolnienia s¹ darem Natury. Powinieneœ je ceniæ w sobie. Jeœli ich
jeszcze w sobie nie odkry³eœ, to na co czekasz? Mo¿esz mieæ tak¿e ³adny g³os. Jeœli
chorujesz lub cierpisz na inne dolegliwoœci, mo¿esz zapamiêtaæ sobie, ¿e odnowienie
dobrego kontaktu z Natur¹ mo¿e Ci pomóc siê wyleczyæ.

Jeœli chcesz mieæ kontakt z innymi ludŸmi, musisz najpierw zbudowaæ go ze

sob¹...

Jeœli jesteœ kobiet¹, to liczba „3” zgodna jest z Twoj¹ p³ci¹. Wiêkszoœæ piêknych ko-
biet, aktorek, piosenkarek, modelek jest w³aœnie „3”. S¹ to kobiety, które przy-
wi¹zuj¹ ogromn¹ wagê do urody. Musz¹ byæ dlatego uwa¿ne, by nie przesadziæ
w tym, gdy¿ najwiêksz¹ wartoœci¹ ich ¿ycia mo¿e staæ siê uroda. Jej nieuchronne
przemijanie staje siê wówczas Ÿród³em depresji. Seks jest bardzo wa¿n¹ dziedzin¹
w ¿yciu, która daje spe³nienie jako kobiety, ¿ony i matki. Jeœli mê¿czyzna w jakiœ
sposób nie spe³nia oczekiwañ i potrzeb, bycie w nim w d³u¿szej relacji jest niemo¿li-
we. Potrzebujesz du¿o ciep³a, dotyku, romantyzmu, mi³ych s³ów, gestów troski.

Jeœli jesteœ mê¿czyzn¹, masz w sobie „magnes” przyci¹gaj¹cy kobiety. Tym magne-
sem jest wra¿liwoœæ, czu³oœæ i delikatnoœæ „3”. Mê¿czyŸni „3” s¹ wspania³ymi przyja-
ció³mi dla kobiet i namiêtnymi kochankami. Znaj¹ nieœwiadomie mapê cia³a kobie-
ty, jak swoje w³asne. Realizuj¹ siê jednak w ten sposób tylko wówczas, gdy swoj¹
wra¿liwoœæ i czu³oœæ traktuj¹ jako swoje bogactwo, a nie s³aboœæ.

Dziewczynka „3” przywi¹zuje du¿e znaczenie do swojego wygl¹du. Bêdzie maru-
dzi³a przed wyjœciem do przedszkola, jeœli mama bêdzie chcia³a za³o¿yæ jej rajstopy,
które jej siê nie podobaj¹. Jest ju¿ tak¹ ma³¹ kobietk¹, kokietk¹. Wie, co powiedzieæ,
by tata zechcia³ jej jednak kupiæ to, co chce, by dziadek mimo ¿e mu siê nie chce, po-
szed³ z ni¹ do piaskownicy, a wujek na lody.

Jeœli chodzi natomiast o ch³opców, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na rozwijanie
w nich energii mêskiej. To s¹ tak¿e ³adni ch³opcy. Jeœli nie zaczn¹ byæ trochê „urwi-
sami”, mo¿e przylgn¹æ do nich etykietka „maminsynków”.

Ludzie „3”, podobnie jak i „2”, cierpi¹ na brak uznania, które chc¹ zdobyæ za swoje
osi¹gniêcia. Powinni siê nauczyæ podczas pracy nad sob¹, ¿e mo¿na je kochaæ nie dla
ich piêknego wygl¹du, lecz dla nich samych.

26 TAROT

Odbywa siê œlub, rodzi siê dziecko lub dwoje i po 3–4 latach w³aœnie na granicy tego
okresu, gdy ma siê 27–28 lat, a dzieci 3–4 latka, które udaj¹ siê w swoje w³asne ¿ycie
bez rodziców (do przedszkola), „wieczorow¹ por¹” przychodzi do domu ¿ona, patrzy
na mê¿a siedz¹cego z butelk¹ piwa przed telewizorem lub œpi¹cego ca³ymi dniami
po pracy... i gdzieœ zaczyna ko³ataæ siê jej po g³owie myœl: Co ja tu robiê? Przecie¿ nie
tak mia³o byæ?

T¹ sam¹ „wieczorow¹ por¹” do innego domu przychodzi m¹¿, patrzy na ¿onê, która
ma dosyæ ju¿ rozwrzeszczanych dzieci, siedzi przed telewizorem i zmienia tylko se-
riale... i tak¿e zadaje sobie pytanie: Co ja tu robiê? Przecie¿ kiedyœ by³o inaczej?

To oczywiœcie jeden z wielu scenariuszy ma³¿eñskich budz¹cych tego rodzaju pyta-
nia w tym okresie ¿ycia.

28–34 lata

To ten drugi moment na za³o¿enie rodziny, doœwiadczenie uznania zawodowego,
zdobycia jakiejœ pozycji, bez wzglêdu na to, jaka by ona by³a. W Polsce funkcjonuje
bardzo silny przymus spo³eczny, szczególnie w odniesieniu do kobiet, by oko³o 25 ro-
ku ¿ycia wysz³y ju¿ za m¹¿. Gdy kobieta ma 26–27 lat, jest na dodatek samotna, bu-
dzi siê w niej powoli gdzieœ ju¿ uœwiadomiony strach: Jestem sama, nie mam mê¿a,
nie mam dzieci, rodziny, coœ ze mn¹ nie jest w porz¹dku, moje kole¿anki ju¿ powy-
chodzi³y za m¹¿, a ja nie. Do tego dochodz¹ ¿artobliwe pytania podczas spotkañ ro-
dzinnych: Kiedy zaprosisz nas na wesele, Ewa? No, dlaczego jesteœ sama? Znajduj¹
siê te¿ tacy, którzy staraj¹ siê na si³ê wyswataæ j¹ z ró¿nymi panami. Ka¿dy dzieñ
staje siê obron¹, ka¿de uroczystoœci, spotkania mordêg¹, walk¹ ze smutkiem, na-
trêctwem wœcibskich ludzi. Zawsze znajdzie siê ktoœ „¿yczliwy”, kto zechce udzielaæ
rad. Z takich spotkañ Ewa wraca zdruzgotana i powoli szuka sposobu na nieuczest-
niczenie w nich, gdy¿ przynosz¹ jej zbyt wiele bólu. Zaczyna powoli usuwaæ siê z ¿y-
cia towarzyskiego, co w rezultacie te¿ nie przynosi nic dobrego.

Jest to okres, w którym zapewne zna siê trochê lepiej ni¿ w poprzednim okresie. Ma
siê wiêcej doœwiadczenia odnoœnie siebie jako kobiety czy mê¿czyzny. Ale wybiera-
j¹c dozgonnego partnera czy partnerkê, mo¿na tak¿e trafiæ „jak kul¹ w p³ot”.

35–41 lat

To jeden z najtrudniejszych okresów zarówno dla mê¿czyzny, jak i kobiety. Mówi
siê, ¿e to próg ¿yciowy, ¿e po nim to tylko z górki, ¿e ¿ycie zostaje z ty³u i bli¿ej do sta-
roœci. Takie przekonania ko³acz¹ce siê w zakamarkach duszy staj¹ siê czêsto Ÿród-
³em depresji. Panowie, chc¹c zatrzymaæ m³odoœæ, na si³ê szukaj¹ sobie partnerek
o po³owê m³odszych, panie ubieraj¹ siê jak za czasów m³odoœci. To o nich w³aœnie
uszczypliwie mówi¹ „Z ty³u liceum z przodu muzeum”.

Jeœli w poprzednim okresie za³o¿y³o siê rodzinê i po kilku latach coraz czêœciej zadaje
siê sobie pytanie: Co ja tu robiê?, to zapewne teraz cz³owiek podejmie decyzjê o rozsta-
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niu i zatroszczeniu siê o siebie. Jeœli zwrócisz uwagê, statystyki s¹dowe wykazuj¹
najwiêcej rozwodów w³aœnie w tym okresie. Cz³owiek ma za sob¹ ju¿ wystarczaj¹co
du¿o doœwiadczeñ, by wiedzieæ, jaki jest, co lubi, czego nie lubi, jakiej partnerki czy
partnera poszukuje. Zaczyna chcieæ realizowaæ siê bez zak³amania, oszukiwania sie-
bie i innych, realizowania swoich potrzeb seksualnych bez zahamowañ i czerpania
z ich zaspokojenia prawdziwej radoœci i przyjemnoœci, gdy¿ wie, ¿e to ostatni dzwo-
nek! Jeœli teraz nie podejmie takich decyzji, to póŸniej ludzie mówi¹: A po co mam wy-
wracaæ sobie ¿ycie do góry nogami – mieszkamy w oddzielnych pokojach, nie muszê
z ni¹ rozmawiaæ, w lodówce mamy swoje pó³ki, po co robiæ aferê w rodzinie; Co ludzie
powiedz¹, aby maj¹c 50 lat, szukaæ sobie kobiety czy mê¿czyzny. Te „rzeczy” s¹ ju¿ za
mn¹, to nawet nie wypada! Ci ludzie byæ mo¿e bardzo walcz¹ ze sob¹, by daæ sobie jed-
nak prawo do doœwiadczania „tych rzeczy”. Bardzo czêsto wstydz¹ siê mówiæ o swoich
potrzebach seksualnych, nie umiej¹ dobraæ s³ów, mówiæ, co lubi¹, jak chcieliby byæ
kochani, dotykani, pieszczeni. W³aœnie seks nadaje ludziom wigoru, jest najwiêk-
szym Ÿród³em naszej witalnoœci i radoœci. Utrzymywanie ¿ycia seksualnego do póŸnej
staroœci jest najlepszym lekarstwem na odczuwanie sensu ¿ycia, radoœci, sympatii
dla ludzi, dbania o siebie. Ci, którzy podejmuj¹ decyzjê o zmianie, gdzieœ g³êboko
w sobie wiedz¹, ¿e nie chc¹ z tego zrezygnowaæ, bez wzglêdu na to, co powiedz¹ s¹sie-
dzi, gdy¿ nie chc¹ rezygnowaæ z siebie. Rezygnacja z siebie oznacza pocz¹tek wegeta-
cji, narastaj¹cej z³oœci i gniewu na ludzi, „którzy to spowodowali”, krytykanctwa, de-
wocji i wielu innych zachowañ skutecznie zatruwaj¹cych ¿ycie wewnêtrzne.

Teraz, gdy dzieci maj¹ po 14–15 lat i s¹ ju¿ odchowane, ludzie daj¹ sobie prawo do
zatroszczenia siê o siebie, wychodz¹c z ma³¿eñstwa z uœwiadomionym lub jeszcze
nie has³em: „Teraz przyszed³ czas dla mnie!” Zaczynaj¹ powracaæ do swoich ma-
rzeñ, o których w poœcigu za zd¹¿eniem ze wszystkim na czas, gdzieœ zapomnieli,
zgubili po drodze. Zaczynaj¹ czuæ, ¿e coœ odradza siê w nich, jakaœ radoœæ zrobienia
ró¿nych rzeczy dla siebie, chodzenie na spacery, do kina, czytanie ksi¹¿ek, na które
do tej pory nie mieli czasu, zajêcie siê hobby, które nie pasowa³o do zawodu czy try-
bu ¿ycia (wiersze, malarstwo, rysunek, malowanie na szkle) czy takimi „bezsensow-
nymi rzeczami”, które s¹ w³aœnie kluczami do wnêtrza, do sfery duchowej, bez któ-
rej ¿ycie wczeœniej czy póŸniej staje siê puste.

Z kolejnymi etapami ¿yciowymi zapoznasz siê w nastêpnym zeszycie, gdy¿ i tak ju¿
te powy¿sze zmuszaj¹ do g³êbokich rozwa¿añ nad sob¹.

M³oda 19-letnia Veronika A. Shoffstall („Balsam dla duszy”) napisa³a piêkne
przes³anie, które mo¿e byæ mottem powy¿szych etapów ¿yciowych. Dedykujê je Tobie:

KIEDYŒ

Kiedyœ nauczysz siê dostrzegaæ subteln¹ ró¿nicê miêdzy trzymaniem siê za rêce a po-
³¹czeniem dusz.

I dowiesz siê, ¿e mi³oœæ to nie tylko po¿¹danie, a przebywanie w czyimœ towarzystwie
nie oznacza bezpieczeñstwa.

I zaczniesz zdawaæ sobie sprawê, ¿e poca³unki nie s¹ pieczêtowaniem umowy na ca³e
¿ycie, a prezenty nie s¹ obietnicami.

A potem zaczniesz akceptowaæ swoje pora¿ki i znosiæ je z podniesion¹ g³ow¹, otwar-
tymi oczami i wdziêkiem osoby doros³ej, a nie z ¿alem i gniewem dziecka.

12 TAROT

Zbo¿e

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e jest to okres ¿niw. Zbo¿e na karcie wydaje siê byæ ju¿ doj-
rza³e.

Gdy spojrzysz na to zbo¿e, mo¿e pomyœlisz o tym, jakie znaczenie Natura ma dla ¿y-
cia cz³owieka na Ziemi. Bez niej cz³owiek nie mia³by warunków do ¿ycia. Natura
daje mu ¿ywnoœæ, ciep³o, schronienie. Wspó³czesny cz³owiek zdaje siê o tym zapomi-
naæ. Pokazuje, jak ujarzmia naturê i wielu ludzi s¹dzi, ¿e jest panem tej ziemi. Na-
tura jednak buntuje siê przeciw ingerencji cz³owieka, niszczeniu wody, powietrza,
ziemi. Dochodzi do takich kataklizmów, by cz³owiek zrozumia³, ¿e nigdy jej nie uja-
rzmi. Nic nie uchroni go przed niesamowit¹ si³¹ Natury. Natura mo¿e ¿yæ bez

cz³owieka, ale cz³owiek bez niej niestety nie. Najwy¿szy czas, by cz³owiek po-
chyli³ czo³o przed m¹droœci¹ Natury i nie próbowa³ jej zmieniaæ. Niepokój budz¹
ostatnie eksperymenty z klonowaniem zwierz¹t, genetycznie zmienianymi warzy-
wami i owocami, doœwiadczenia medyczne wykonywane na embrionach. Rozwój
przemys³u, odpady produkcyjne powoduj¹ zatrucie œrodowiska naturalnego, a tym
samym nowe odmiany chorób, wirusów, bakterii.

Las

To las z cedrów i lip. Cedry s¹ symbolem up³ywu czasu, ¿ycia. Lipy zaœ poœwiêcone
by³y bogini Wenus. Las jest mieszany, co symbolizuje, ¿e na ziemi jest miejsce dla
ka¿dego stworzenia. To tolerancja, której tak ostatnio brakuje na ziemi, w rodzi-
nach, szko³ach, partiach, narodach, pañstwach, religiach.

Wodospad

To nieskoñczonoœæ toku ¿ycia na ziemi. Tak jak strumieñ p³ynie wiecznie, tak i ¿ycie
istnieje na ziemi od tysiêcy lat. Jedni ludzie przychodz¹ na miejsce innych. Drudzy
odchodz¹, by zrobiæ miejsce dla tych, co przychodz¹.

Archetyp = Matka

Liczba – 3

Powstaje jako suma „1” i „2”. To wp³yw jednoœci na dualnoœæ. „3” to kreatywnoœæ,
twórczoœæ, p³odnoœæ. To tak¿e Œwiêta Trójca. Jeœli przyjrzysz siê religiom œwiata,

ZESZYT 3 25

ÆWICZENIE 11

SprawdŸ, co Ty sam robisz, aby troszczyæ siê o œrodowisko naturalne wokó³ siebie?

Czy masz kwiaty w domu? To pielêgnowanie w sobie instynktu cz³owieka ³¹cznoœci

z natur¹. Czy cieszy³eœ siê kiedyœ, widz¹c, jak roœnie Twoja roœlina czy kwiat, ile

radoœci mo¿e sprawiaæ piêkno pielêgnowanego kwiatu?
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Twoje ¿ycie jest takie, jakim czyni¹ go Twoje myœli...

Zapraszam Ciê teraz do poznania drugiej karty w tym zeszycie... do karty 3 Cesarzowa.

Symbolika

Kobieta = Cesarzowa

To w³adczyni Ziemi, pani urodzaju, p³odnoœci. Jej królestwem jest Natura, która j¹ ota-
cza. Symbolizuj¹ to kwiatki na jej koronie. Jeœli je policzysz, przekonasz siê, ¿e jest ich
12, tyle ile miesiêcy w roku. Liczba 12 to tak¿e 12 znaków zodiaku, 12 Aposto³ów. To
dziêki jej królowaniu powtarzaj¹ siê pory roku, cykl narodzin i œmierci. Zielony wieniec
na jej g³owie jest symbolem Wenus, której znak powtórzony jest na tarczy opartej o tron.
Ber³o Cesarzowej jest ¿ó³te i œwiadczy o jej inteligencji. Cesarzowa to Matka Natura.

24 TAROT

ÆWICZENIE 10

Po³ó¿ przed sob¹ tê kartê i przyjrzyj siê jej dok³adnie.

Na jakimœ tronie czy obszernym fotelu z miêkkimi poduszkami siedzi kobieta. Ma na

sobie obszern¹ bia³¹ szatê w czerwono-zielony wzorek. Na jej g³owie widaæ wianek czy

koronê z 12 bia³ych kwiatków. W prawej rêce trzyma ber³o. Lewa rêka spoczywa na

lewym kolanie. Ma d³ugie w³osy sp³ywaj¹ce luŸno na ramiona. Po jej prawej stronie

widaæ tarczê opart¹ o tron. Jest w kszta³cie serca z astrologicznym znakiem Wenus.

Za ni¹ widoczny jest las i p³yn¹cy strumieñ. Przed ni¹ ³an dojrza³ego zbo¿a.

Jakie wra¿enie robi na Tobie ta karta?

I nauczysz siê kroczyæ drogami w³asnej codziennoœci, poniewa¿ jutro jest zbyt nie-
pewne, by coœ na nim budowaæ.

Po pewnym czasie przekonasz siê, ¿e nawet rozkoszne ciep³o s³oñca parzy skórê, gdy
zbyt d³ugo go za¿ywasz.

ZasadŸ wiêc w³asny ogród i przystrój sw¹ duszê, zamiast czekaæ, a¿ ktoœ przyniesie
ci kwiaty.

I przekonaj siê, ¿e naprawdê potrafisz wiele znieœæ...

¯e naprawdê jesteœ silny!

I ¿e masz swoj¹ wartoœæ.
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ÆWICZENIE 2

Po tych wstêpnych rozwa¿aniach zapraszam Ciê do poznania kolejnych dwóch kart.

Dzisiejszy zeszyt bêdzie „kobiecy”. Poznasz dwie karty: 2 Papie¿ycê i 3 Cesarzow¹.

Wyjmij je ze swojej talii i po³ó¿ przed sob¹.

Przyjrzyj siê tym kartom i zanotuj, jakie odczucia i myœli budz¹ one w Tobie. Która Ci

siê bardziej podoba albo która Ci siê nie podoba, budzi Twój lêk, dystans?

A mo¿e masz inne skojarzenia?

15
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Sygnalizuje zadania 
praktyczne, których 

rozwiązanie znajduje 
się na końcu 
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2 Papie¿yca

Na pierwszym planie widaæ kobietê ubran¹ w niebiesk¹ pow³óczyst¹ szatê, która
zakrywa j¹ od stóp. U do³u szata stwarza wra¿enie, jakby rozp³ywa³a siê i stawa³a
wod¹. Kobieta siedzi pomiêdzy dwoma kolumnami. Po jej prawej stronie jest czarna
kolumna z tajemnicz¹ liter¹ B, a po jej lewej stronie bia³a kolumna z liter¹ J. W le-
wej rêce kobieta trzyma jakiœ manuskrypt z napisem „Tora”. Prawa rêka jest ukry-
ta. Na piersiach widaæ bia³y krzy¿. Na g³owie ma koronê sk³adaj¹c¹ siê z 2 pó³sier-
pów i pe³nego ksiê¿yca.

Korona za³o¿ona jest na niebieski materia³, który sp³ywa po ciele podobnie jak sza-
ta. Pod jej lew¹ nog¹ widaæ sierp ksiê¿yca. Za kobiet¹ widnieje zas³ona rozpiêta po-
miêdzy dwiema kolumnami. Za kotar¹ widaæ wodê. A mo¿e morze?

14 TAROT

ÆWICZENIE 3

Skoncentruj siê teraz na pierwszej z nich – na 2 Papie¿ycy.

W karcie tej podoba mi siê .............................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Nie podoba mi siê natomiast ..........................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Afirmacje
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wolny/ niewolnik ......................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

ÆWICZENIE 8

Powtarzaj w myœli lub g³oœno nastêpuj¹ce afirmacje:

1. Odpowiedzi na wszystkie moje pytania s¹ we mnie.

2. Mój œwiat wewnêtrzny jest odbiciem œwiata zewnêtrznego i odwrotnie.

3. Najwiêksz¹ m¹droœæ znajdujê w sobie.

4. Moja Kap³anka mówi do mnie obrazami, które uczê siê rozumieæ.

5. Uczê siê rozumieæ jêzyk swojego cia³a.

6. Nawi¹zuje g³êboki kontakt ze swoj¹ Anim¹.

7. Moja wewnêtrzna Kap³anka jest moim najcenniejszym drogowskazem w ¿yciu.

ÆWICZENIE 9

Wypisz w zeszycie nastêpuj¹ce emocje i zastanów siê, jakie miejsce znajduj¹ w Twoim

¿yciu. Zastanówsiê, jak¹ informacjê zwrotn¹nios¹wTwoimprzypadku. Jeœli uznasz, ¿enie

odczuwasz np. gniewu, gdy¿ jesteœ bardzo dobrym cz³owiekiem, radzê popracowaæ nad

szczeroœci¹ wobec siebie. Myœlê, ¿e bêdziesz musia³ poœwiêciæ jeszcze trochê czasu na

pozwolenie sobie na odczuwanie ró¿nych „spo³ecznie Ÿle notowanych uczuæ”. Daj sobie

wiêc czas na przyznanie siê do nich i zostaw najlepiej puste miejsce. Jest to bardzo wa¿ne,

gdy¿ zazwyczaj na sesje przychodz¹ ludzie, którzy nie umiej¹ sobie radziæ ze z³oœci¹ na ró¿-

nych ludzi, którzy ich skrzywdzili, nienawiœci¹ i zazdroœci¹, gniewem. Jeœli nie bêdziesz sam

œwiadom tych uczuæ w sobie, ³atwo wpaœæ w ton moralizatorski, poczucia bycia lepszym,

gdy ludzie zaczn¹ Ci mówiæ o swoich uczuciach gniewu nienawiœci.

A wiêc zastanów siê, jak to jest z Tob¹ i Twoim cieniem.

agresja – potrzeba ciep³a, bliskoœci, czu³oœci

strach – t³umiona odwaga i podniecenie

odrzucenie – têsknota za akceptacj¹

samotnoœæ – poszukiwanie bliskoœci

poczucie winy – chêæ pozbycia siê fa³szywego wizerunku siebie

gniew – chêæ poczucia w³adzy

lêk – poszukiwanie sensu i celu swojego ¿ycia

nienawiœæ – d¹¿enie do integracji wypartej czêœci osobowoœci do cienia
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Czego nie lubisz w sobie? ..............................................................................

..................................................................................................................

Jakim pragniesz byæ postrzeganym przez innych ludzi? .......................................

..................................................................................................................

Chcia³bym byæ ..............................................................................................

..................................................................................................................

Ona wys³ucha Ciê i pozwoli Ci poznaæ tajemnice, jeœli bêdziesz szczery ze sob¹

i bêdziesz wyjawia³ jej swoje prawdziwe myœli, potrzeby, troski... Tylko ona mo¿e

uchyliæ przed Tob¹ zas³onê do œwiata, do którego pragniesz wejœæ. Do tego œwiata

nie mo¿na jednak wbiec, wejœæ na si³ê... Jest to specyficzny œwiat, do którego wcho-

dzi siê tylko swoim wnêtrzem... poprzez intuicjê, rozwój duchowy, uœwiadamianie

sobie swoich mechanizmów postêpowania...Tylko tacy adepci zostaj¹ wpuszczeni

do jej œwiata i tylko ona mo¿e podj¹æ tak¹ decyzjê... Ucz siê wiêc poznawaæ swoje

prawdziwe uczucia, ucz siê przyznawaæ do z³oœci i agresji wobec ludzi... Odkryj, jakie

informacje dla Ciebie s¹ pod nimi ukryte. Przygl¹daj siê sobie, jak reagujesz na nie-

tolerancjê wobec innoœci ludzi, czy umiesz odwa¿nie wyraziæ swoje zdanie, które nie

jest popularne w grupie, w której je wyra¿asz. Czy raczej wolisz siê wstrzymaæ, by nie

utraciæ akceptacji?

Kap³anka pomo¿e Ci znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, co jest Ÿród³em takiego, a nie

innego zachowania.

Powoli wyjdŸ z tej medytacji... Daj sobie czas na wejœcie w otaczaj¹c¹ Ciê rzeczywistoœæ.

Zapisz swoje rozwa¿ania.

ÆWICZENIE 7

Odpowiedz na poni¿sze pytania:

1. Jak korzystasz ze swojej intuicji?

2. Jak czujesz swoje cia³o, swoj¹ lew¹ i praw¹ stronê? (Jeœli chorujesz, czy masz ja-

kieœ dolegliwoœci? Wypisz je i przyjrzyj siê, po której stronie cia³a wystêpuj¹.

Jak¹ informacjê nios¹ dla Ciebie?)

3. Czym jest dla Ciebie Twój cieñ i Twoje œwiat³o? Wypisz dualnoœci w poczuciu te-

go, kim jesteœ, np.:

królewicz / ¿ebrak ....................................................................................

m¹dry/g³upi ............................................................................................

Symbolika

Papie¿yca

Archetyp Papie¿ycy ma swoje legendarne Ÿród³o. W œredniowieczu kr¹¿y³a z ust do
ust historia o tym, ¿e kiedyœ wybrano na Papie¿a kobietê. Ukryta w ubiorze mê¿czy-
zny zdobywa³a kolejne stopnie awansu w koœcielnej hierarchii. Tajemnica wyda³a
siê, gdy zmar³a. Nazwano j¹ „Papie¿yc¹ Joann¹”.

Historia pojawienia siê Papie¿ycy symbolizuje d¹¿enia cz³owieka œredniowiecza do
wprowadzenia ¿eñskiej zasady do religii, zrównowa¿enia dla „surowego” ojca pier-
wiastkiem ¿eñskim, wykazuj¹cym wspó³czucie, wybaczenie, posiadanie poœredni-
czki w modlitwie do Boga. W koñcu koœció³ musia³ zgodziæ siê na pojawienie siê kul-
tu Matki Boskiej, któr¹ wyniesiono niemal¿e do poziomu Chrystusa.

Szata zakrywa ca³e cia³o Papie¿ycy. Ukrywa jej kobiece kszta³ty. Nie jej kobie-

coœæ jest bowiem wa¿na na tej karcie, ale jej duchowoœæ. Kolor niebieski szat
przechodz¹cy w biel mówi o jej uczuciowoœci i niewinnoœci, wra¿liwoœci i mi³oœci.
Ona pragnie dawaæ mi³oœæ, poœwiêciæ siê Bogu i ludziom, w których dostrzega jego
ziemski wizerunek. Mo¿esz spotkaæ talie, w których Papie¿yca przedstawiona jest
z zamkniêtymi oczami. Oznacza to, ¿e nie musi ona patrzeæ oczami, by widzieæ. Jej
oczami jest jej wra¿liwoœæ i intuicja. Reprezentuje duchow¹ stronê ¿eñskiego arche-
typu. W niektórych taliach nazwana jest Kap³ank¹.

Manuskrypt

Papie¿yca trzyma w lewej rêce rulon jakiegoœ dokumentu z napisem Tora. Na niektó-
rych kartach przedstawiona jest z ksi¹¿k¹ lub kluczem. To symbole jej dostêpu do
wiedzy tajemnej i intuicji, które nie s¹ osi¹galne dla wszystkich ludzi. Jeœli spojrzysz
w jej oczy, mo¿e uda Ci siê us³yszeæ jej przes³anie: „Zadajesz tyle pytañ. Szukasz od-
powiedzi, jednak¿e nie tam, gdzie one na Ciebie czekaj¹. Nie znajdziesz ich w œwiecie
wewnêtrznym, ale w swoim wnêtrzu.” Odnajduj¹c w sobie Papie¿ycê, odnajdujesz
swoj¹ intuicjê. To w³aœnie ona jest stra¿niczk¹ tajemnicy Tarota, Wielkich Tajemnic
¯ycia. To od niej zale¿y, czy uzna, ¿e jesteœ gotowy, by przejœæ pomiêdzy dwiema ko-
lumnami czy jeszcze nie. To ona zadecyduje, czy uchyli kotarê zas³aniaj¹c¹ przejœcie.

Ka¿dy cz³owiek wie wiêcej, ni¿ mu siê wydaje...

Korona

Jej kszta³t symbolizuje 3 fazy Ksiê¿yca. Ksiê¿yc przybieraj¹cy to dziewica poœwiêco-
na egipskiej bogini Izis. Pe³nia natomiast to Kap³anka – przedstawicielka bogini
i Ksiê¿yc malej¹cy – pos³anka œmierci.

Ksiê¿yc zauwa¿ysz jeszcze pod jej lew¹ nog¹. To symbol jej intuicji. Lewa strona, jak
pamiêtasz, to kobiecoœæ, energia Yin. Kobiety wi¹¿e siê z Ksiê¿ycem z uwagi na cykl
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