
2. Psychologiczne znaczenia archetypów Tarota  
 
 

Prawdziwe odkrywanie nie polega 
na odnajdywaniu nowych lądów, 
lecz na patrzeniu nowymi oczami. 

M. Proust 
 
 
Tarot, 78 kart o dziwnych obrazkach, podzielonych na dwie części – Wielkie i Małe 

Arkana, od wielu wieków wzbudzał zainteresowanie i niepokój, wywoływał niezdrową cie-
kawość i nieuzasadniony lęk, był nazywany „Biblią szatana” i „Najmądrzejszą księgą świa-
ta”. Czym tak naprawdę są owe karty i skąd się one wzięły, tego dokładnie nie wie nikt, ale 
wszyscy wiedzą, że służą one do przewidywania przyszłości. Ich funkcja mantyczna tak się 
rozpowszechniła, że przesłoniła inne możliwości Tarota – diagnostyczne, medytacyjne 
i autoanalityczne. Z całą pewnością przy pomocy tych kart można prognozować przyszłość, 
ale do tego potrzebny jest fachowiec, ktoś profesjonalnie zajmujący się Tarotem. Natomiast 
każdy z nas, nawet całkowity laik, może odnieść korzyści z obcowania z tą dziwną talią. 
W jaki sposób? Dokonując autoanalizy swojej osobowości i rozszerzając kontakt ze swoją 
własną nadświadomością i podświadomością. Dzięki temu możemy dotrzeć do naszych ukry-
tych możliwości, poczuć się pewniej i bezpieczniej, pokonać własne lęki i niepokoje poprzez 
dotarcie do ich praprzyczyn i usunięcie ich oraz rozwinąć kreatywny, twórczy stosunek do 
życia. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z takiej możliwości? Nie potrzeba tu spe-
cjalnych przygotowań. Wystarczy nowa talia kart Tarota, taka, której jeszcze nikt nie używał 
oraz spokojne miejsce, w którym nikt nam przez 20-30 minut nie będzie przeszkadzał. Kiedy 
znajdziemy kilka minut czasu, siadamy w owym miejscu, zapalamy świecę i losowo wybie-
ramy jedną z kart Wielkich Arkanów, następnie koncentrujemy się na niej i rozpoczynamy 
medytację. Aby ją ułatwić podam tekst do każdej z kart, który umożliwi łatwiejsze wejście 
w stan alfa, co uczyni medytację pełniejszą. Można ten tekst nagrać na kasetę magnetofonową 
i odtwarzać go podczas koncentrowania się na odpowiedniej karcie. Oprócz tego zaproponuję 
znaczenie psychologiczne (w żadnym wypadku nie wróżebne) owych kart. Dzięki temu wia-
domo będzie na jakim problemie psychologicznym należy się w danej chwili skoncentrować, 
co nas dręczy lub niepokoi, zaś medytacja umożliwi dotarcie do tego problemu nawet, jeśli 
został on wyparty i tkwi głęboko w podświadomości. Aby łatwiej Ci było Czytelniku wdro-
żyć się w sztukę psychologicznej interpretacji Tarota, przy opisie każdej karty podam rozkład 
pozwalający zdiagnozować dany problem psychologiczny oraz przykłady z mojej praktyki 
wraz z ich analizą. 

 
 

2.1. Głupiec 
 

Doznanie krzywdy to nic takiego, chyba że wciąż o tej krzywdzie pamiętasz. 
Konfucjusz 

 
Karta Głupca w diagnostyce psychologicznej oznacza problemy związane z wczesnym 

dzieciństwem i wydarzeniami, jakie człowiek przeżywał w okresie między narodzinami, a po-
czątkiem nauki w szkole podstawowej. Bardzo często odnosi się to do spraw, których 
w sposób świadomy nie pamiętamy i dlatego karty Tarota mają tu duże pole do popisu, po-
nieważ pomagają w wydobyciu na światło dzienne różnych problemów, blokad i urazów za-
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grzebanych głęboko w podświadomości, których w inny sposób wręcz nie można wydobyć 
z wnętrza człowieka. 

Głupiec to również dziecko, jakie tkwi w każdym z nas, niezależnie od tego czy mamy 
w danym momencie lat dwadzieścia, czy sześćdziesiąt i jego częstokroć niezaspokojone lub 
wręcz ignorowane problemy. Bo kto z nas ma czas w tym zabieganym świecie zatrzymać się 
i wsłuchać w cichutki i bezradny głosik, który czasami bardzo nieśmiało usiłuje powiedzieć 
o swoich potrzebach. 

A teraz drogi Czytelniku odpowiedz sam sobie na pytanie, kiedy ostatni raz rozmawia-
łeś ze swoim wewnętrznym dzieckiem? Kiedy zabrałeś je na lody? Kiedy powiedziałeś, że 
kochasz tą kruchą istotkę, która w Tobie mieszka? A może nie masz problemów związanych 
z własnym dzieciństwem i swoim wewnętrznym dzieckiem? Można to sprawdzić korzystając 
z kart Tarota. Na początek weź Wielkie Arkana i znajdź Głupca – on będzie kartą-
sygnifikatorem problemu. Następnie potasuj resztę kart Wielkich Arkanów, przełóż je trzy-
krotnie w swoją stronę i wybierz losowo osiem kart, a następnie rozłóż je w następujący spo-
sób: 

 
                                               5                                            6 
 
                                                          1                    2 
 
                                                                Głupiec     
 
                                                         3                     4 
 
                                              7                                             8 

 
Analiza tego układu pozwoli stwierdzić, czy problemy osoby pytającej są związane z jej 

dzieciństwem lub dotyczą wewnętrznego dziecka. Karty na schemacie oznaczone numerami 1 
– 4 opisują wczesne dzieciństwo, od urodzenia (a czasami nawet poczęcia) do 3-4 roku życia, 
zaś karty od 5 do 8 mówią o nieco późniejszym okresie życia, czyli o wieku przedszkolnym 
i początku nauki w szkole podstawowej.  

Karta Głupca wylosowana do medytacji lub nawet jako prognoza niesie następujące 
przesłanie: oto stoisz na początku nowego cyklu – to właśnie dziś jest pierwszy dzień 
z reszty Twojego życia i tylko od Ciebie zależy jak je przeżyjesz, albowiem to 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, po-
zwól odejść przeszłości, zamknij drzwi za tym, co było 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 niezależ-
nie 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 zabawą, a Ty nie jesteś tu, na Ziemi za karę, ale po to, żeby doskonalić 
się i cieszyć tym, co Cię spotyka. 

Ćwiczenie ułatwiające kontakt z wewnętrznym dzieckiem: 
1. Znajdź miejsce, gdzie czujesz się bezpiecznie i wygodnie, może to być Twoje ulu-

bione miejsce w domu lub na łonie natury. Zabierz w to miejsce coś do pisania i kartkę papie-
ru. Zrób to wtedy, gdy nie musisz nigdzie się spieszyć. Usiądź wygodnie i spróbuj przypo-
mnieć sobie o czym marzyłeś w dzieciństwie, a co nigdy się nie spełniło. Może chciałeś mieć 
kolejkę, ale rodzice Ci nie kupili, a może uwielbiałeś lody, ale nie wolno Ci było ich jeść lub 
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chciałeś chodzić boso po kałużach, lecz było to surowo zakazane. Wypisz na kartce przy-
najmniej siedem takich spraw lub rzeczy. Jeśli sprawia ci to trudność sięgnij do Aneksu I na 
końcu książki, gdzie podałam obszerną listę przyjemnych czynności, które ułatwiają nawią-
zanie kontaktu z wewnętrznym dzieckiem. Teraz uświadom sobie, że jesteś dorosły i wolno 
Ci robić to, co chcesz, o ile nie skrzywdzisz tym innych, więc po kolei realizuj swoją listę, 
nawet jeśli na początku wyda Ci się to głupie lub niepoważne. Dzięki temu nawiążesz kontakt 
ze swoim wewnętrznym dzieckiem i odblokujesz jego potencjał. Obserwuj siebie i swoje re-
akcje, a sam się zdziwisz, ile takie wydawałoby się banalne ćwiczenie może zmienić 
w Twoim życiu. Celem tego ćwiczenia jest nawiązanie kontaktu z wewnętrznym dzieckiem 
i nauczenie się bardziej twórczego podejścia do życia. Szczególnie polecam je tym osobom, 
które zbyt poważnie podchodzą do życia i nie umieją się bawić i cieszyć. Jeśli nie umiesz go 
wykonać, to najpierw spróbuj przemedytować problem, a potem raz jeszcze wróć do tego 
ćwiczenia.   

 
Tekst medytacji:  
Wokół Ciebie panuje cisza, a w Tobie spokój. W tej chwili nigdzie nie musisz iść 
i niczego nie musisz robić. Siedzisz wygodnie. Masz zamknięte oczy, a Twój od-
dech jest spokojny i równy. Nad Twoim ciałem unosi się srebrzysto-różowa krysz-
tałowa kula, z której spływa na Ciebie ciepłe, srebrzysto-różowe światło i ogarnia 
najpierw Twoją głowę, oczy, usta, nos, a następnie spływa niżej i obejmuje ra-
miona oraz ręce. Jesteś odprężony i zrelaksowany. Światło przepływa teraz przez 
twoją klatkę piersiową, brzuch, aż do ud, a następnie dociera do kolan, łydek 
i stóp. Jesteś już całkowicie odprężony.  Czujesz się bezpiecznie, gdyż to Ty kieru-
jesz medytacją i w każdej chwili możesz ją przerwać, jeśli uznasz to za najlepsze 
dla siebie. Nic Ci nie grozi, ponieważ czuwają nad Tobą Twoje duchy opiekuńcze. 
I jeśli jesteś gotów, to wyobraź sobie, że wędrujesz  w czasie. Spróbuj sobie wy-
obrazić dom, w którym żyła Twoja rodzina, kiedy przyszedłeś na świat. Wyobraź 
sobie pokój, w którym spałeś po narodzeniu. Spójrz, jakim pięknym niemowlęciem 
byłeś. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących Twego wy-
glądu. Jakie miałeś włoski, oczki, jak wyglądały Twoje rączki, nóżki. Spróbuj 
wziąć siebie na ręce. Przytul siebie. Czyż nie jesteś największym cudem świata – 
iskrą życia, początkiem nowej, cudownej przygody. Witaj na tym świecie. Czekali-
śmy na Ciebie. Jesteś wyjątkowy i niepowtarzalny. Sam Bóg ucieszył się, gdy 
przyszedłeś na świat. Wyobraź teraz sobie jak rośniesz, masz już trzy latka 
i wyruszasz na podbój świata. Wszystko Cię ciekawi. Chciałbyś poznać jak naj-
więcej. Zobaczyć, co jest za zakrętem. Są sytuacje, kiedy ktoś lub coś Cię po-
wstrzymuje, ale teraz jesteś już dorosły i możesz pokonać te bariery. Sam budujesz 
swoje bezpieczeństwo. Więc jeśli czujesz, że chcesz iść dalej – ruszaj. Zajrzyj za 
ten zakręt, spójrz w dół, tam gdzie jest przepaść. Sam widzisz, że teraz nie jest ona 
groźna dla Ciebie. To zaledwie 50cm różnicy poziomów. Dla trzylatka mogło to 
być niebezpieczne, ale nie dla dorosłego. Skocz w dół. Prawda, jaka tu jest miękka 
trawa. A parę kroków dalej szemrze strumyk. Napij się z niego wody. Jest zimna 
i orzeźwiająca. To woda życia, teraz będziesz silniejszy. Słyszysz jak wokół śpie-
wają ptaki. A nieopodal rosną piękne drzewa. Przyjrzyj się im. Rozpoznaj gatunki. 
Podejdź bliżej. Wybierz jedno, to które podoba Ci się najbardziej. Obejrzyj je 
i zapamiętaj jak wygląda. A teraz przytul się do niego. Poczuj, jak przekazuje Ci 
energię i siłę. Nie obawiaj się. Przyjmij ją. Rozejrzyj się wokół siebie. Prawda, jak 
tu pięknie. Zapamiętaj co widzisz. Teraz przed Tobą otwierają się wszelkie możli-
wości. Masz już dość siły, by je wykorzystać. Oto poznajesz największą tajemnicę 
karty Głupca – świat jest piękny i bezpieczny, trzeba to tylko dostrzec. Przepełnia 
Cię teraz energia harmonii i zgody ze sobą. Postaraj się ją wchłonąć. I choć 
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