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II. část
VÝZNAM 

JEDNOTLIVÝCH 
KARET

Poznámka: Co se týče ilustrací, vždy se nachází vlevo karta 
z Crowleyho a vpravo z Waite Tarotu.



220. Blázen

0. Blázen

Otevřenost, upřímnost, nekonvenčnost, 
nezávislost, svoboda, skok do neznáma, 
kvantový skok, nečekané nové možnosti, 

pozitivní, příjemná změna, dobrodružství, 
výzva, odvaha, bezstarostnost, lehkost bytí, 
bláznivá zamilovanost, nadšené vrhání se do 
vztahů. 

Není co ztratit
Štěstí osobní svobody

Nula je nic a varuje nás před životem podle hesla „Po 
nás potopa“. Nulový bod však zároveň označuje rozhraní  
v nitru lidské osobnosti, lidské já, místo vnitřní soudrž-
nosti; je to podobné jako nulový bod systému souřadnic: 
začátek a konec všeho, co činí osobnost osobností.
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Odvaha k budoucnosti (i tehdy, není-li ještě na dohled 
a nelze ji dosud odhadnout) znamená odvahu k vlastní 
cestě, a to i v případě, kdy nemáte platný vzor, kterého 
byste se přidrželi, jednáte otevřeně a nemáte krytá záda. 
I když je naléhavě třeba vyrazit novým směrem, panika 
hrozí tím více, čím neobvyklejší cestou se vydáte. Čím 
větší prostor Blázen ve vašem životě získá, tím spíše si 
zvyknete brát Boha i svět v jejich skutečné podstatě: 
Všechno, co člověk ví a zná, má v životě nějakou hodnotu 
– vše v pravou dobu.

Jestli máte pocit, že něco propásnete, neberte to na leh-
kou váhu. Blázen symbolizuje stav, ve kterém jste šťastní  
i bez splněných přání. Vaším denním úkolem se nyní stává 
plnění důležitých přání a odstranění trýznivých obav.

„Blázen“ má samozřejmě i svá úskalí. Někdy, oby-
čejně jen tak ve spěchu, přeběhne sám okolo sebe nebo 
okolo druhých, a tak ztrácí své danosti, nadání, talent 
a reálné možnosti být šťasten. Neberte na lehkou váhu 
vaše pocity, které vám šeptají, že jste něco zmeškali. 
Není však ani potřebné, ani žádoucí, abyste během 
celého života sledovali naplnění některých vašich 
tužeb anebo byli pronásledováni určitými obavami. 
Vaše sny – ty krásné, a nepřímo i ty tíživé – jsou 
spolehliví průvodci na cestě do vašeho centra. K do-
sažení „nulového bodu“ potřebujete při řešení vašich 
aktuálních otázek odvahu být svobodni. Osmělte se a 
vykročte vlastní cestou, i kdyby hodnoty všech vašich 
dosavadních vzorů ukazovaly směrem k nule a byli 
byste nuceni konat otevřeně a bez chráněných zad. 
Sledujte směr, jímž vás vede vaše vnitřní centrum. 
Důvěřujte síle okamžiku.
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III. část
ÚVOD 

DO PRÁCE 
S TAROTEM
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Všech 78 karet je vzájemně „rovnoprávných“. Žádné 
karty nejsou samy o sobě dobré nebo špatné. Každá 
karta má svou pozitivní i stinnou stránku. Rozhodu-
jící je, co vy prožíváte a pociťujete ve chvíli, kdy se 
na kartu díváte. Všechny karty mluví za sebe, ovšem 
při každém novém pohledu možná jiným způsobem. 
Spolehněte se na jejich poselství!

Jak postupovat
* Promyslete si otázku, kterou chcete kartám položit. 

Pro způsob otázky žádné závazné příkazy či zákazy 
neexistují. 

* Karty fungují jako zrcadlo. Můžete se ptát i na jinou 
osobu, odpověď karet však vždy zahrnuje váš pohled 
na ni. 

* Míchejte karty, jak jste zvyklí. Různé předpisy (ta-
hání karet zleva, míchání karet promícháním na 
stole, vějířovité rozložení karet do půlkruhu nebo do 
kruhu) jsou k ničemu. Nic proti osobnímu rituálu, 
ale v tomto případě nikomu nelze nic předepisovat. 
Někdo potřebuje svíčku nebo vonnou tyčinku, aby 
si k vykládání karet navodil správnou atmosféru. 
Jinému zase pomůže, když si vytáhne kartu ráno při 
snídani nebo v autobusu cestou do práce.

* Při samostatném výkladu tarotových karet je ob-
vyklé, že si tazatel sám karty zamíchá, sám si je 
vyloží, sám popíše a interpretuje. Pokud vykládáte 
karty jinému člověku, pak by on měl kartami i 
sám manipulovat a při jejich interpretaci mít první  
a poslední slovo.
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* Vykládejte podle vzoru, který si zvolíte předem. 
Slouží k tomu 3. část této knihy.

* Tahejte karty, jak jste zvyklí. Rozložte je obrázkem 
dolů tak, aby jejich uspořádání odpovídalo vybra-
nému vzoru.

* Karty se (za normálních okolností) odkrývají postup-
ně. Teprve když skončíte s prohlížením a výkladem 
jedné karty, měli byste odkrýt další.

* Odpověď na vaši otázku dávají všechny vytažené 
karty dohromady.

Otázky ano/ne
Častěji se dočítáme, že se v Tarotu nesmějí pokládat 

žádné otázky vyžadující odpověď ano/ne. Proč vlastně 
ne? Pokud vám leží na srdci otázka vyžadující odpověď 
ano či ne, je naprosto v pořádku, když ji položíte kartám.  
Výsledek vašeho dotazu není ovšem předem nijak dán. 
Se svým „ano nebo ne“ můžete zacházet podle toho, 
jaký směr v kartách odhalíte nebo jaké souvislosti či 
potenciál z nich poznáte.

Kvintesence
Odpověď na vaši otázku dávají vždy všechny vylo-

žené karty dohromady, nikoli jen jediná karta. Při zá-
věrečném shrnutí si můžete vypočítat též vibrační číslo 
neboli kvintesenci vyložených karet. Dělá se to tak, že 
sečtete dohromady číselnou hodnotu všech vyložených 
karet (viz níže). Čísla vyšší než 22 dále sčítejte, dokud 
nedostanete nějaké číslo od 1 do 22. Tomuto číslu bude 
odpovídat jedna z karet Velké arkány.
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Příklad: Celkový součet vyložených karet je 54, takže 
5 + 4 = 9, kvintesence je tedy v tomto případě Poustev-
ník.

Kvintesence představuje shrnutí nebo podstatu výkla-
du, něco jako nadpis.

Číselná hodnota karet
Všechny karty (Malé i Velké arkány) mají hodnotu da-

nou číslem, které je na nich uvedeno. Esa mají hodnotu 
1. Dvorní karty mají hodnotu 0. Karta Blázen má hod-
notu 0 a v případě počítání kvintesence, karty osobnosti 
apod. jí odpovídá výsledek 22.

Obrácená poloha karet
(vzhůru nohama)
Pokud některou kartu vytáhnetme či odkryjete tak, že 

zůstane vzhůru nohama, doporučujeme ji dát do normál-
ní polohy. Kdysi se obráceně vytaženým kartám připiso-
val negativní význam, dnes ale víme, že každá může mít 
svou negativní i pozitivní stránku.

Časová platnost
Pokud jde o časovou platnost vyložení, nelze odvodit 

žádné obecně platné pravidlo. Existují témata, jež jsou 
vyřízená již samotnou formulací otázky nebo odpovědí, 
kterou vám tarot dá. Jinými otázkami se můžeme zabý-
vat celé měsíce a léta. A existují životní témata, které nás 
budou zaměstnávat, byť v různých variantách a promě-
nách, po celý život.

Když se tedy v literatuře příležitostně dočtete, že dota-
zování tarotu má platnost např. čtyři až šest týdnů nebo 
že odpovědi platí pro nejbližší tři měsíce, nemají taková 
tvrzení význam a žádný důvod.
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Můžete si však sami stanovit, na jaké období se chcete 
karet dotazovat. Ujasněte si to pak ještě před samotným 
rozložením a taháním karet. 

Karta osobnosti
Z data narození se vypočítá vibrační číslo a karta Vel-

ké arkány, která k němu patří, je pak vaší „kartou osob-
nosti“. 

Pokud činí součet číslo od 1 do 21, je kartou osobnosti 
ta karta, která nese příslušné číslo. Když vám tedy vyjde 
například číslo 19, je vaší kartou osobnosti Slunce. Když 
vyjde číslo 22, je příslušnou kartou osobnosti Blázen.

Jestliže vyjde číslo vyšší než 22, musíte sčítat jeho čís-
lice, dokud nedostanete nějaké číslo od 1 do 22. 

Příklad: 7. 7. 1966: 7 + 7 + 1 + 9 + 6 + 6 = 36; 3 + 6 = 
9 – karta osobnosti je tedy Poustevník.

Existenční karta
Když vám vyjde karta osobnosti s číslem 1 – 9, je již 

totožná s existenční kartou, protože tento výsledek již 
nelze dále sčítat. Když je ale karta osobnosti 10 – 22, lze 
z ní vypočítat ještě jedno, jednociferní číslo, a to je pak 
„existenční karta“.

Individuální karta roku
(životního růstu)
Karta roku, které se občas říká i karta růstu, nám vyjde, 

když místo roku narození dosadíme aktuální rok. 
Příklad: 7. 7. 1999: 7 + 7 + 1 + 9 + 9 + 9 = 42; 4 + 2 = 6 

– takže Zamilovaní jsou příslušnou kartou pro rok 1999, 
a to pro všechny osoby, které slaví narozeniny 7. 7.
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Univerzální karta roku 
Kromě toho existuje karta roku platná pro všechny, 

kterou lze jednoduše vypočítat z čísla roku.
Příklad: rok 1999: 1 + 9 + 9 + 9 = 28; 2 + 8 = 10; obec-

nou kartou roku pro rok 1999 je tedy Kolo štěstí.


