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co kryje się w kartach?
Tradycyjne talie składają się z 78 kart, z których 56 to Arkana Małe, a 22 – Arka-

na Wielkie. Łacińskie słowo arcana oznacza „tajemna albo specjalistyczna wiedza 

bądź język”, co można odnieść również do otaczających nas światów duchowego 

i fizycznego – do dziedzin umysłu, ciała i ducha.

arkaNa wielkie 
Są to bogate w znaczenie, potężne symbole w życiu, które wstrząsają nami do 

głębi i odżywiają serce. Zwane również kartami atutowymi, Arkana Wielkie mają 

numery od 0 (Głupiec) do 21 (Świat). Ukazują one uniwersalne archetypy na ścież-

ce ku samoświadomości duchowej, uwypuklające etapy życia, na które możemy 

natrafić podczas poszukiwań jego sensu. Lekcje te są tradycyjnie odzwierciedlane 

w Podróży Głupca przez Arkana Wielkie, kiedy to spotyka on każdą z tych wyrocz-

ni i przechodzi przez trzy główne plany istnienia obecne w Arkanach: 

Plan fizyczny/materialny: Mag, Arcykapłanka, Cesarzowa, Cesarz, Arcyka-

płan, Kochankowie, Rydwan;

 

Plan mentalny/psychologiczny: Sprawiedliwość, Eremita, Koło Fortuny, Siła, 

Wisielec, Śmierć, Umiarkowanie; 

Plan duchowy/astralny: Diabeł, Wieża, Gwiazda, Księżyc, Słońce, Sąd Osta-

teczny, Świat.
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Łączą się one z podróżą naszego ducha i potężnymi siłami. Kiedy pojawiają się 

w odczycie, należy zwrócić na nie uwagę. Karty Arkanów Wielkich oznaczają wy-

darzenia, energie albo ludzi, którzy są lub będą ważni w twoim życiu bądź historii. 

arkaNa małe
To ważne szczegóły twojej podróży, które wspierają te większe, szersze tematy 

przedstawione przez Arkana Wielkie. Na tę grupę składa się 56 kart podzielonych 

na cztery główne kolory: Pentakle (zwane również Kryształami), Miecze, Buławy 

i Kielichy. Każdy z tych kolorów symbolizuje konkretny temat z naszego życia, łączy 

się z którymś żywiołem (ziemią, powietrzem, ogniem albo wodą), a karty w jego 

obrębie są ponumerowane od 1 (as) do 10. Karty od 11 do 14 każdego koloru 

to karty dworskie. Podczas gdy Arkana Wielkie reprezentują tematy potężne, głę-

boko zakorzenione albo obecne w  naszym życiu przez długi czas, Arkana Małe 

opisują lżejsze aspekty dnia codziennego. Kolory łączą się z myślami i uczuciami, 

jakich doznajemy, oraz z relacjami z innymi ludźmi. 

Miecze (Powietrze) (Mentalny)

Miecze kierują mocą umysłu i naszymi wewnętrznymi zasadami etycznymi. Okre-

ślają nasze ego, a  także nasze destrukcyjne działania bądź tendencje. Miecze 

mogą symbolizować chaos albo zmagania o władzę w naszym życiu bądź z inny-

mi. Kolor ten może ukazywać aspekty rozumu, zmiany lub intelektu. Żywioł powie-

trza jest projekcyjny, dynamiczny i przejściowy.

Pentakle (Kryształy) (Ziemia) (Fizyczny)

Pentakle kierują dziedziną fizyczną i dotyczą spraw, które związane są z bezpieczeń-

stwem i kwestiami materialnymi. Mogą ukazywać aspekty domu, zdrowia, dobytku, 

bogactwa albo dobrobytu. Żywioł ziemi jest uziemiający, odżywczy i stabilny. 
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Buławy (Ogień) (Duchowy)

Buławy kierują naszą twórczością, pewnością siebie i determinacją. Są związane 

z naszymi ambicjami i marzeniami, łączą się z naszą naturą duchową i Wyższym Ja. 

Żywioł ognia jest przekształcający, ekspansywny i pomysłowy. 

Kielichy (Woda) (Emocjonalny)

Kielichy rządzą naszymi emocjami i związane są z miłością oraz świadomością du-

chową. Łączą się z naszym umysłem podświadomym, zdolnościami parapsychicz-

nymi, relacjami i siłami wewnętrznymi. Żywioł wody jest zmienny, co odzwierciedla 

przepływ naszych emocji i uczuć.

karty dworskie
Karty od 11 do 14 każdego koloru w Arkanach Małych to karty dworskie, które 

przedstawiają postaci Giermka, Rycerza, Królowej i Króla. Zazwyczaj symbolizują 

osoby obecne w naszym życiu, ale mogą również wskazywać na podświadome 

bądź wyrażane przez nas aspekty naszej osobowości. 

Tradycyjne rozróżnienie płciowe postaci ukazywanych na kartach dworskich 

i  Arkanach Wielkich utrudnia ich odczytywanie. Chociaż można kojarzyć karty 

z konkretną płcią, nie jest konieczne patrzenie na tarota przez pryzmat binarności 

płciowej. Rycerz, na przykład, to osoba żądna przygód i podejmująca ryzyko, ale 

niekoniecznie oznacza mężczyznę, tak samo jak Król, z kolei Królowa nie musi sym-

bolizować kobiety. 

Zawsze uważałam, że karty dworskie metaforycznie ukazują w  odczytach 

ludzkie cechy bądź role. Żeby to było możliwe, należy przyjrzeć się kartom ota-

czającym figury dworskie i wyciągnąć z nich informacje dodatkowe. Znalezienie 

konsekwentnej metody interpretowania tych kart należy do ciebie. 
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Oto pewne cechy charakterystyczne poszczególnych kolorów, które pomo-

gą ci zrozumieć energie i przymioty kojarzone z kartami dworskimi:

Buławy 

Korespondencje:

Baran, Lew, Strzelec 

Żywioł ognia 

Ambitny, inspirujący, nowatorski, impulsywny, żądny przygód, zapalczywy 

Kielichy

Korespondencje:

Ryby, Rak, Skorpion 

Żywioł wody 

Parapsychiczny, tajemniczy, dramatyczny, melancholijny, prostoduszny,  

twórczy, emocjonalny 

Miecze

Korespondencje: 

Bliźnięta, Waga, Wodnik 

Żywioł powietrza 

Analityczny, ciekawy, nieustępliwy, szczery, rozmowny, spostrzegawczy, logiczny 

Pentakle (Kryształy) 

Korespondencje:

Byk, Panna, Koziorożec 

Żywioł ziemi 

Ostrożny, opanowany, praktyczny, hojny, stabilny emocjonalnie,  

lojalny, niezależny 
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PrzygotowaNie  
do czytaNia kart

twoje wyższe ja
Zauważysz, że w niniejszej książce wspominam o „Wyższym Ja”. To energia, która 

łączy się z każdym z nas, ale zasadniczo jest naszą najwyższą formą. Kiedy nawią-

żesz kontakt z pełnym miłości przewodnictwem Wyższego Ja, możesz mieć więk-

szą świadomość wizji, synchronicznych wydarzeń i uczuć, które podpowiadają, że 

znajdujesz się na właściwej drodze. Wyższe Ja przemawia tym cichym duchowym 

głosem, który pomaga ci ustawić swój wewnętrzny kompas. 

Wraz z pojawieniem się Wyższego Ja możesz odczuwać przypływy inspiracji 

i pomysłów albo coraz częściej znajdować się w odpowiednim miejscu i czasie. 

Kiedy przyjmiesz to światło i będziesz zwracać uwagę na serce, przekonasz się, że 

zaczynają się dziać wspaniałe rzeczy. 

twój cień
Kiedy przychodzimy na ten świat, nie mamy jeszcze rozwiniętego cienia. Jednak-

że w miarę dorastania gromadzimy określające nas aspekty tożsamości, a podczas 

tego procesu tworzą się nasze cienie i ego. Zaczynamy oceniać wszystko, co nas 

otacza: jako dobre albo złe, właściwe albo niewłaściwe, a także jako ważne i święte 

w życiu. 
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