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Porady poniższe pochodzą z serwisu pinterest.com i
zostały przezemnie pewnego razu przetłumaczone. To
pierwsza ich część, czyli początek pracy z kartami. Ciąg
dalszy nastąpi. Porady będą dostępne również w pliku
PDF w dziale “Do pobrania“.

Tarot, porady: 1

Arkana wielkie mówią o uniwersalnych siłach, które aktualnie Cię otaczają. Arkana małe
mówią o tym, co możesz z nimi zrobić.

Tarot Porady 2

Ciekawa porada moim zdaniem, postaram się ją jakoś przetłumaczyć:
“Są dwa typy czytań (a ja bym powiedziała, że spotkań w celu czytania kart -IB):
1. Dla obiektywnego czytania: Znajdź tarocistę, którego nie znasz, nigdy z nim nie
rozmawiałeś, on nie zna ciebie. Zadbaj by twój ubiór był skromny, bez zbędnej biżuterii itp.
Odpowiadaj na jak najmniej pytań tarocisty.
2. Dla luźnego, sympatycznego czytania: znajdź tarocistę który jest z tobą zaprzyjaźniony,
członek rodziny itp. kogoś kto zna cie dobrze. Bądź sobą, na luzie, odpowiadaj na
wszystkie pytania tej osoby.”
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Tarot porada 3

Aby szybciej nauczyć się kart, codziennie rano wylosuj jedna kartę (IB: my to nazywamy
dniówkami) i obserwuj jak będzie ona wpływała na twój dzień. Prowadź notatnik i zapisuj
swoje obserwacje. Zobaczysz ze z biegiem czasu twoje rozumienie tej karty się pogłębi.

Tarot porady 4

Podczas czytania zawsze dokonaj “matematycznej” oceny rozkładu. Jakie są karty, liczby,
czy się powtarzają itp. Każda liczba ma znaczenie a ich powtórzenia to również przesłanie
płynące z rozkładu.

Tarot Porady 5

Symbole na kartach są bardzo ważne. Obrazy opowiadają jakąś historię i są pełne alegorii,
mitologi, podań i archetypów. Poznanie znaczenia symboli każdej karty i ich historii, sprawi
że twoje rozumienie karty będzie głębsze i pozwoli Ci na dokładniejsze rozumienie jej w
rozkładach.

Tarot Porady 6

“2 talie są lepsze niż jedna.
Jedną z nich przeznacz wyłącznie do odczytów.
Drugą używaj do medytacji, pracy z magią, wizualizacji, dekoracji, rytuałów, noś przy sobie
w portfelu”

Tarot Porady 7

“Najlepszym momentem w roku na jasne, klarowne odczyty są: – noc z 31 października na
1 listopada – Halloween (Święto Zmarłych PL) – Święto Betlane noc z 30 kwietnia na 1
maja”

Tarot Porady 8

“Talia tarota pełna jest kart bliźniaczych. Na przykład kochankowie i dwójka kielichów.
Kiedy takie bliźniacze karty pojawią się w czytaniu, ich energia się podwaja. Praktycznie
każda karta Arkanów Wielkich ma swojego bliźniaka w Małych Arkanach. Sprawdź czy
jesteś w stanie je połączyć”

Tarot Porada 9

“Wzmacnianie się kart” (opisze swoimi słowami, bo ciężko mi przetłumaczyć słowo w
słowo ten tekst)
Chodzi o to, że karty mogą wzmacniać swoje przesłanie poprzez odpowiednie
występowanie obok siebie. Np. Kapłan a obok niego 3 denarów wskazują na to, że
otoczenie, ludzie, będą mieli dla pytania zasadnicze znaczenie ponieważ i Kapłan i 3 monet
mówią o współpracy grupowej, wspólnym planowaniu. Czyli karty poprzez wzajemne
wzmacniania się pokazują dokładną ścieżkę i tok postępowania. Kiedy mamy więce
wzmacniających sie kart świadczy to dobitniej o wyniku czytania i odpowiedzi na pytanie.

Tarot Porady 10

W przeciwieństwie do kart wzmacniających się, o których pisałam poprzednio, karty
przeciwne, stojące do siebie w opozycji, wskazują na kłamstwa i jakieś niejasne sytuacje.
Kiedy w rozkładzie pojawiają się karty opozycyjne trzeba mieć na uwadze, że mogą pojawić
się konflikty i starcia w temacie o który pytamy.
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Tarot Porady 11

“Kiedy Twoje karty zachowują się “dziwnie” lub masz problemy z ich odczytaniem, czujesz
jakiegoś rodzaju zastój, brak zrozumienia talii, może oznaczać to, że karty należy oczyścić
(kadzidła, świece, światło księżyca, naładowanie kamieniami lub inne metody oczyszczenia
jakie stosujecie).
Jeśli oczyszczenie nie przyniosło rezultaty, spróbuj zmienić styl odczytywania kart:
zastosuj karty odwrócone, rozkładaj karty w innych, nietypowych jak dla siebie, porach dnia
– to powinno pomóc przywrócić kartom dawną energię”

Tarot Porady 12

“Podczas tasowania zwróć uwagę na karty, które wypadną z talii, szczególnie jeśli to się
powtórzy. Te karty mogą mieć duże znaczenie w odpowiedzi, której szukasz.
Również zwracaj uwagę na karty na spodzie talii, a szczególnie jeśli jakaś karta powtarza
się non stop. Jej znaczenie na pewno będzie bardzo istotne”

Tarot Porady 13

“Złe karty” nie są zawsze “złe”, tak samo jak “dobre” nie zawsze są dobre.
2 kielichów obok Diabła nie mówi o tym, że w związku dzieje się dobrze.
Karta Śmierci w ostatecznym rezultacie jest pozytywna, aczkolwiek dojście do tego
rezultatu poprzez przemianę i odrodzenie, zwykle nie bywa przyjemne.

Tarot Porady 14

Dzisiaj również o kartach dworskich:
“Karty dworskie często odpowiadają ludziom obecnym w Twoim życiu.
Pazie – dzieci, osoby młode
Rycerze – młodzież, czasami jacyś młodzi zalotnicy 
Królowa – Starsza kobieta (np. Ty, jeśli jesteś kobietą)
Król – Starszy mężczyzna (Ty, jeśli jesteś mężczyzną)
* Płeć osoby, którą przedstawiają karty, nie zawsze idzie w parze z płcią postaci z karty.
Np. Królowa Kielichów może reprezentować zarówno kochającego mężczyznę jak i
kobietę.”

Tarot Porady 15

Nie można powiedzieć, że prognoza otrzymana z kart jest niezmienna i “zapisana w
kamieniu”. Każda decyzja wpływa na twoje życie.
Lepiej pytać o to, jak twoje zachowanie wpłynie na sytuacje niż o to jaki będzie jej wynik.
Zamiast: Dostanę tą pracę? Czy on mnie lubi? zapytaj “W jaki sposób mogę wywrzeć dobre
wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej”, “Co mogę zrobić aby poznać osobę, która będzie do
mnie najlepiej pasować”

Tarot Porady 16

Rozkłady z 3 kart mogą być tak wszechstronne jak większe czytania oraz są szybsze i
prostsze do interpretacji co sprawia, że otrzymujemy bardziej jasną odpowiedź.
Przykładowe pozycje dla 3 kart:
Przeszłość, teraźniejszość przyszłość
Teraz, później, w ostateczności
Głowa, Serce, Duch

3/4



Ty, Oni, My
Ten miesiąc, następny miesiąc, trzeci miesiąc
Zima, Wiosna, Lato
Dziewczynka, Matka, Staruszka (tutaj tłumaczenia są różne)
Nów, pełnia, zaćmienie
_______________________________________________________________

Karty Dworskie

Karty Dworskie zwykle reprezentują ludzi w twoim życiu lub aspekty związane z tobą, z
którymi w danym czasie będziesz się mierzył lub będziesz musiał je sobie uświadomić.
* Pazie – wiadomości, nowe początki, ludzie/znajomi
* Rycerze – decyzje, równowaga, ruch (poruszanie)
* Królowe – kreatywność, energia kobieca, płodność
* Królowie – stabilność, energia męska, autorytet

4/4


	Porady o Tarocie część I
	Porady poniższe pochodzą z serwisu pinterest.com i zostały przezemnie pewnego razu przetłumaczone. To pierwsza ich część, czyli początek pracy z kartami. Ciąg dalszy nastąpi. Porady będą dostępne również w pliku PDF w dziale “Do pobrania“.

